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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000991-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRLEI ARROTEIA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FREGONESI DE MORAES OAB - SP307321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CÉZAR MODESTO DOS SANTOS (IMPETRADO)

MARCO AURÉLIO MARRAFON (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000991-28.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: IMPETRANTE: EDIRLEI ARROTEIA DO NASCIMENTO Parte Ré: 

IMPETRADO: MARCO AURÉLIO MARRAFON, JULIO CÉZAR MODESTO DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar 

impetrado por Edirlei Arroteia do Nascimento contra ato coator perpetrado 

por Marco Aurélio Marrafon (Secretário de Estado da Educação) e Júlio 

Cézar Modesto dos Santos (Secretário de Estado de Gestão). Alega o 

autor, em síntese, que o Impetrante foi aprovado em concurso para 

preenchimento de 10 (dez) vagas para vigilantes em escolas do município 

de Alta Floresta-MT (Edital n° 001/2017, da Secretaria de Estado de 

Gestão do Estado de Mato Grosso – CEGES – e Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso - SEDUC), argumentando que, 

ficou em 24º (vigésimo quarta) na colocação. Aduz ainda, que o edital 

limitou o cadastro de reserva a 50% (cinquenta por cento) do total de 

vagas ofertadas, e que não houve planejamento por parte da 

administração, e em decorrência disto, não foi convocado para assumir 

seu cargo. Desta feita, requer seja determinado liminarmente que a 

autoridade coatora o convoque para assumir o cargo ao qual foi 

aprovado. Pois bem. Primeiramente, em relação ao benefício da Justiça 

Gratuita, deixo de analisar o pedido, tendo em vista que o mandado de 

segurança tem carácter gratuito, nos termos do art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 77 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Adiante, conforme preconiza o art. 6°, 

§ 3° da Lei 12.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que 

tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua 

prática." Nestes termos, considera-se a autoridade coatora os Secretários 

de Educação e Gestão, ambos do Estado de Mato Grosso, que 

supostamente não convocou o Impetrante para assumir cargo, em que o 

mesmo foi aprovado por meio de concurso de Edital n° 001/2017. Desta 

feita, POSTERGO a análise do pedido liminar e, em observância ao 

disposto no artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009, determino que 

SE NOTIFIQUE A AUTORIDADE COATORA, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que entender necessárias. Cientifique-se, 

outrossim, o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, inciso II da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo acima 

especificado, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos 

para apreciação do pedido liminar. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Alta 

Floresta-MT, 17 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GREGORIO SAROA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000929-85.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANTONIO GREGORIO SAROA Advogado(s) do reclamante: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Analisando a inicial, vejo que a parte autora endereçou a sua peça 

ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta- MT, 

todavia o processo veio concluso ao gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se pretende dar continuidade da ação perante este 

Juízo ou no Juizado Cível desta Comarca. Na hipótese da parte autora 

escolher este Juízo, deverá fazer o correto endereçamento da peça 

inicial, em igual prazo. Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE QUE O PRESENTE DESPACHO OBSERVA O 

DISPOSTO NO ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO CASO DE NÃO 

CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000960-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROZANA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000960-08.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ROZANA SOARES DE OLIVEIRA 

Advogado(s) do reclamante: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando a inicial, vejo que a parte 

autora endereçou a sua peça ao Juízo do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Alta Floresta- MT, todavia o processo veio concluso ao 

gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se pretende dar 

continuidade da ação perante este Juízo ou no Juizado Cível desta 

Comarca. Na hipótese da parte autora escolher este Juízo, deverá fazer o 

correto endereçamento da peça inicial, em igual prazo. Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE QUE O PRESENTE 

DESPACHO OBSERVA O DISPOSTO NO ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO 

CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. Cumpra-se 

o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000968-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000968-82.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CICERA GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s) do 

reclamante: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Analisando a inicial, 

vejo que a parte autora endereçou a sua peça ao Juízo do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Alta Floresta- MT, todavia o processo veio 

concluso ao gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca. Assim, 
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INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se 

pretende dar continuidade da ação perante este Juízo ou no Juizado Cível 

desta Comarca. Na hipótese da parte autora escolher este Juízo, deverá 

fazer o correto endereçamento da peça inicial, em igual prazo. Após 

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

os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE QUE O PRESENTE 

DESPACHO OBSERVA O DISPOSTO NO ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO 

CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. Cumpra-se 

o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000978-29.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARMEN SOUZA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora em sua 

qualificação citou seu endereço como sendo na cidade e Comarca de 

Nova Monte Verde-MT, contudo, ajuizou a presente ação neste juízo. 

Destarte, o art. 109, § 3º, da CF/88, estabelece que ações previdenciárias, 

quando não houver juízo federal poderão ser processadas na justiça 

estadual, contudo, serão julgadas no foro do domicílio da parte requerente. 

Por essa razão: Sendo assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, para querendo, comprovar 

residir nesta Comarca, ficando a parte advertida que a não comprovação 

resultará no declínio de competência ao foro competente. 2) Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA MONCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000958-38.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SONIA MONCOS 

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável para inclusão da 

autora no rol de dependentes do “de cujus” Jaldir de Matos ajuizada por 

Maria Sonia Mocons em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, todos devidamente qualificados. Da análise dos autos, pretende a 

parte autora o reconhecimento da união estável com o falecido, para 

figurar como dependente junto à autarquia federal, tendo o intuito de 

receber valores a título de pensão por morte. Requereu a concessão da 

justiça gratuita, aduzindo que no momento não possui condições de arcar 

com as custas e taxas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento 

e de sua família. Pois bem, a meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser 

assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de 

Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode 

indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à 

parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos 

legais. Para demonstrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como 

critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem 

renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, nos 

casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Por essa razão: 

INTIME-SE, a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada 

(seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, 

conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com 

ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 17 de abril 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001092-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001092-65.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 22.240,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação de concessão de pensão por morte ajuizada por 

Maria Aparecida da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados. Da análise dos autos, pretende a 

parte autora a concessão da Justiça Gratuita, alegando não possuir 

condições de arcar com as custas e taxas processuais sem prejuízo de 

seu sustento e de sua família. Pois bem, a meu ver, toda presunção legal 

permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 
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pressupostos legais. Para demonstrar um critério objetivo, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza 

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

auferem renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, 

nos casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Ante o exposto: 1) 

INTIME-SE, a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada 

(seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, 

conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 2) Decorrido o prazo, 

com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. 3) CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de abril 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000263-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MACHADO DAMAZIO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000263-21.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 2.307,62; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[Inventário e Partilha]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO MACHADO DAMAZIO FILHO Parte Ré: Vistos. Considerando que os 

demais herdeiros foram inclusos no polo ativo da demanda, e que estes 

não estão devidamente representados, haja vista que a procuração 

anexada ao Id. 9434575 diz respeito apenas à ação de inventário, 

determino que a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sane a 

regularização processual de José Dionisio Damasio, Atilio Machado 

Damasio e Neide Aparecida Damasio Paloschi, trazendo aos autos 

instrumento procuratório próprio. Decorrido o prazo, CERTIFIQUER-SE. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de abril de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003377-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado para que no prazo 

de 05(cinco) dias compareça perante esta Secretaria a fim de 

assinar/retirar termo de guarda.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107651 Nr: 3043-87.2013.811.0007

 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: ELdM, CGdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a Certidão de Casamento devidamente 

Averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34456 Nr: 50-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia 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:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do advogado da parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do extrato 

do SisconDJ, encartado à fl. 253.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-03.2017.8.11.0007

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:

WILSON SIERRA (RÉU)

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001564-03.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 55.483,92; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SERVIDÃO ADMINISTRATIVA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Parte Ré: 

RÉU: WILSON SIERRA, NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA Vistos. 1) As 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, 

PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015. 2) Em relação ao pedido de reversão da imissão da posse, feito 

pela parte requerida em sua contestação (Id. 9720447), para alterar o 

disposto na decisão de Id. 8119870, por não ter sido comprovada 

nenhuma hipótese de mudança do caso concreto, assim, INDEFIRO o 

pedido de reversão da imissão da posse. Ademais, vale ressalvar que a 

parte requerida, insatisfeita com a decisão que deferiu o pedido de imissão 

de posse a autora, interpôs agravo de instrumento, sendo que a liminar 

pleiteada para suspender os efeitos da imissão da posse foi indeferida 
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pela relatora do processo na instância superior (Id 9355310). Deste modo, 

inexistindo preliminares e outras questões processuais pendentes a 

serem decididas, bem como, as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada, razão por que declaro o feito saneado. 3) 

Quanto ao pleito da parte requerida de Id. 10164143, para que seja tomado 

o depoimento pessoal da parte autora, por meio de seu representante 

legal, não vislumbro sua imprescindibilidade, razão pela qual, nos termos 

do art. 370, parágrafo único, do CPC/15, indefiro o pedido. 4) Por outro 

lado, por entender necessário, DEFIRO a prova pericial (perícia de 

avaliação do valor do imóvel) requerida por ambas as partes (Id. 10011050 

– parte autora; e Id. 10164143 – parte requerida). 4.1) Para a realização 

da prova pericial, NOMEIO a empresa, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA 

(Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente 

cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, para efetuar perícia, a ser realizada por perito engenheiro, 

visando avaliar a área em questão, independentemente de compromisso, 

nos termos do art. 466, do CPC/15. 4.2) INTIMEM-SE ambas as partes para, 

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

do art. 465 do CPC/2015. 4.3) Considerando que a parte autora 

apresentou os quesitos ao Id. 8089459, INTIME-SE a parte requerida para 

apresentar seus quesitos, e após, INTIME-SE o Sr. Perito para informar o 

valor de seus honorários e atender ao disposto no § 2º do art. 465 do 

CPC/2015, no prazo de cinco (05) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de 

intimação do perito, a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do 

CPC/2015 (no caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à 

corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, 

fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do 

atraso no processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo 

que lhe foi assinado. 4.4) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. 

Perito, na forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem-se, tendo em vista que a prova foi requerida por ambas 

as partes, sendo que os honorários serão rateados. 4.5) No caso de 

discordância, que apresente contraproposta no prazo de cinco (05) dias, 

ao que deverá ser INTIMADO o perito para manifestar, justificadamente, se 

concorda, ou não, em igual prazo, podendo apresentar nova proposta de 

honorários. 4.6) Após o cumprimento dos itens “4.4” e “4.5”, façam os 

autos CONCLUSOS para que este Magistrado possa arbitrar o valor dos 

honorários (art. 465, § 3º, in fine, CPC/2015). Desde já deixa-se registrado 

que, o pagamento referente aos honorários periciais seguirá o regido pelo 

artigo 95, do CPC/2015, devendo as partes adiantarem o valor 

correspondente em favor do perito. 4.7) Após a decisão de que trata o 

item “4.6”, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial para designar data, 

local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente 

para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), 

podendo retirar os autos em carga para análise dos documentos que 

instruem o feito. 4.8) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE 

as partes quanto a data agendada para a realização da prova pericial (art. 

474, CPC/2015). 4.9) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do 

laudo pericial, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no 

prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 4.10) O laudo pericial 

deverá ser apresentado em trinta (30) dias, a contar da data designada 

para realização da perícia. 4.10.1) O laudo pericial deverá conter a 

exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, 

indicação do método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados, bem como em linguagem simples, indicar como alcançou 

suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 

2º, CPC/2015). 4.10.2) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 

quinze (15) dias, na forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando 

que o silencio valerá pela presunção de concordância com o laudo. 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 

saneadora, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 

de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA MUNHOZ FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

 

Processo:1000511-50.2018.8.11.0007 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 da audiência de 23/04/2018 que 

foi REDESIGNADA para o dia 18/06/2018, às 13h40min, que será realizada 

no CEJUSC desta Comarca, conforme certidão de ID. 12761734. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006. Alta Floresta, 17 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

WANDERLEY LUIZ (TESTEMUNHA)

CLAUDIO SANTOS (TESTEMUNHA)

ROSÂNGELA (TESTEMUNHA)

MAURINA DE FÁTIMA GOMES (TESTEMUNHA)

Sargento Ferreira (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000344-04.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar os patronos da parte autora acerca do Laudo Médico Pericial 

juntado no documento de ID. 12751753 para, no prazo sucessivo de cinco 

(05) dias, apresentarem as derradeiras argumentações, sob pena de 

preclusão, conforme despacho proferido em audiência (ID. 12734025). 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006. Alta Floresta, 17 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000464-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO PRADO (REQUERENTE)

JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo: 1000464-13.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) patrono(a) da parte autora acerca do documento de ID. 

12733545 para as providências pertinentes, no prazo de cinco (05) dias, 

juntando-se posteriormente, cópia do referido documento averbado nos 

autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006. Alta Floresta, 17 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137982 Nr: 1902-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Oliveira - OAB:19520/O

 Vistos,

 Defiro os pedidos ministeriais e decido:

 1 – Determino a realização de estudo psicossocial com os autores e a 

criança, devendo a equipe desta comarca anotar tudo que entender 

pertinente.

 2 – Designo audiência de instrução para o dia 15/05/2018, às 17 horas, 

devendo os envolvidos apresentarem rol de testemunhas em até 20 dias 

antes da solenidade (se desejarem), caso já não conste nos autos. 

Consigno que os autores serão inquiridos.

3 – Solicite-se ao coordenador da proteção especial, informações acerca 

do acompanhamento familiar pelo CREAS/CRAS e se houve desligamento 

da criança do programa, tudo até a data da audiência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 130113 Nr: 5197-10.2015.811.0007

 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: Eusânia Pereira Neves

 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

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140200 Nr: 3048-07.2016.811.0007

 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: Edson Pereira Mota

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

DPVAT S/A

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

OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140944 Nr: 3476-86.2016.811.0007

 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: Anderson Monteiro Garcia

 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

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140956 Nr: 3486-33.2016.811.0007

 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: Joaquim Aparecido da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

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

OAB:5.736/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142606 Nr: 4438-12.2016.811.0007

 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: Luiz da Silva

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142610 Nr: 4442-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza de Oliveira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66407 Nr: 5879-72.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Valter de Sousa

 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,

 Expeça-se novo ofício requisitório de pagamento, tendo em vista que o 

anterior não atingiu a finalidade desejada.

 Diante da juntada dos demonstrativos de pagamentos nas derradeiras 

folhas, intime-se a parte exequente para manifestação em 10 dias, quando 

deverá indicar os dados bancários da parte e dos procuradores, caso 

requeira o levantamento de tais valores.

Decorrido o lapso temporal acima firmado, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67161 Nr: 6486-85.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO CREVELARO

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

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

OAB:MT/8969-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos,

 Diante da juntada dos demonstrativos de pagamentos nas derradeiras 

folhas, intime-se a parte exequente para manifestação em 10 dias, quando 

deverá indicar os dados bancários da parte e dos procuradores, caso 

requeira o levantamento de tais valores.

Decorrido o lapso temporal acima firmado, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64196 Nr: 3604-53.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Oliveira

 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, Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Diante da juntada dos demonstrativos de pagamentos nas derradeiras 

folhas, intime-se a parte exequente para manifestação em 10 dias, quando 

deverá indicar os dados bancários da parte e dos procuradores, caso 

requeira o levantamento de tais valores.

Decorrido o lapso temporal acima firmado, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 2363-44.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo de Oliveira

 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,

 Diante da juntada dos demonstrativos de pagamentos nas derradeiras 

folhas, intime-se a parte exequente para manifestação em 10 dias, quando 

deverá indicar os dados bancários da parte e dos procuradores, caso 

requeira o levantamento de tais valores.

Decorrido o lapso temporal acima firmado, voltem conclusos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001115-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001115-11.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 1 - Defiro a 

gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - 

Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), nos termos do art. 246, §3º do CPC. 

5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos autos, qualquer 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO o pedido de sua 

intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001133-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001133-32.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA EXECUTADO: ASIEL 

BEZERRA DE ARAUJO Vistos, Navegando pelos autos digitais vislumbro 

elementos que evidenciam que o polo ativo possui condições financeiras 

de pagar taxa e custas judiciais. Nos termos do art. 99, §2º do CPC, 

determino a intimação do polo ativo para que, em 15 dias, comprove que 

preenche os requisitos para o reconhecimento de sua miserabilidade. 

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

Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001188-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA COELHO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001188-17.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: ELISANGELA 

COELHO DA SILVA Vistos, Maria José Ferreira do Nascimento ajuizou 

demanda em face de Elisangela Coelho da Silva visando a rescisão de 

contrato de locação e a cobrança de alugueis. Por meio da decisão de fls. 

21/22, foi recebida a inicial e determinada a citação, porém, o ato não foi 

realizado pelo fato de que a requerida se mudou do endereço indicado 

(fl.26). A Defensoria Pública foi eletronicamente intimada para impulsionar 

o feito e requereu, às fls. 28/29, a intimação pessoal da demandante para 

informar o endereço da requerida e manifestar se tinha interesse no 

prosseguimento do feito. Intimada pessoalmente (fl.32), a autora não 

promoveu o andamento do procedimento. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. O Código de Processo Civil estabelece que “para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (art. 17). Neste 

viés, caso o juiz constate que não há interesse processual, é seu dever 

extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, do 

CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)”. Nessa trilha 

jurídica, trago à baila: 48795339 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONVERSÃO DO FEITO NÃO REQUERIDA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Correta a sentença que extingue o feito 

sem resolução do mérito em face da inércia do autor que não indica 

endereço válido para a localização do veículo e nem exerce sua 

prerrogativa de requerer a conversão da ação em execução, o que 

autoriza a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC, 

dispensando-se a intimação pessoal da parte autora. 2. Quanto à 

alegação do autor de não atendimento por parte do juiz ao disposto no 

artigo 485, § 1º, do CPC, qual seja conceder o prazo de 05 (cinco) dias 

para que o autor promova o andamento do feito, não procede. A extinção 

do processo não se deu pelo disposto nos incisos II e III, de forma que, 

não se aplica ao caso a concessão do referido prazo. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 

2016.07.1.010496-2; Ac. 101.6043; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Silva 

Lemos; Julg. 22/03/2017; DJDFTE 18/05/2017). 62331160 - APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM 

VEÍCULO EM GARANTIA. Extinção sem resolução do mérito, com fulcro 

nos artigos 267, VI e IV do CPC/73. Falta de interesse de agir 

superveniente. Ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Irresignação do autor 

pugnando pela anulação da sentença diante da ausência de intimação 

pessoal para promover o andamento do processo. Flagrante falta de 

interesse de agir do banco autor, que deixou de agendar a diligência junto 

ao oja para dar cumprimento à citação e efetivar a medida liminar de busca 

e apreensão do bem. Ação distribuída em 2011. Sentença de extinção 

prolatada em 2016. Decurso de cinco anos sem a citação do réu por 

inércia da parte autora. Sentença que se mantém. Desprovimento do 

recurso. (TJRJ; APL 2177182-85.2011.8.19.0021; Duque de Caxias; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 

23/02/2018; Pág. 351). Feita estas ponderações abstratas, registro que a 

parte autora não manteve contato com a defensoria pública e, intimada 

para impulsionar o feito, quedou-se inerte. O relato processual permite a 

conclusão de que a requerente não mais tem interesse no prosseguimento 

do feito, deixando de cumprir deveres inerentes ao processo, ficando 

clara a ausência superveniente do interesse de agir. Com tais 

considerações, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo. 

Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000963-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CANUTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO MACEDO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

I. D. S. M. D. S. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

T. D. D. S. M. D. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000963-94.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ELIZABETE CANUTO DOS SANTOS EXECUTADO: GENILDO 

MACEDO DA SILVA Vistos, Trata-se de ação em fase de cumprimento de 

sentença de obrigação alimentar em que o polo ativo informou a quitação 

do débito e pediu a extinção do processo (fl.40), tendo o Ministério Público 

concordado com o término do procedimento. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista o acima registrado, nos termos do artigo 924, II do 

CPC, EXTINGO o feito em tela. Concedo a gratuidade de justiça ao 

requerido, nos termos do §3º, do art. 99, do CPC. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000490-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN DONARIA CARLOS OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS VALVERDE ARROTÉIA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000490-45.2016.8.11.0007 

AUTOR: ELLEN DONARIA CARLOS OLIVEIRA DE MORAES RÉU: JONATAS 

VALVERDE ARROTÉIA Vistos, Trata-se de feito em que o polo ativo, 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais e da taxa 

judiciária, quedou-se inerte. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Diante da ausência do pagamento das despesas de ingresso 

devidamente certificada à fl. 37, incide sobre o feito os efeitos da norma 

prevista no art. 290, do CPC: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Ante 

o exposto, INDEFIRO a petição inicial e determino o cancelamento da 

distribuição. 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003270-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se, no prazo de 

05(cinco) dias, para requerer o que de direito e o devido andamento 

processual, tendo em vistas as respostas de ofícios no Id 12757202 e Id 

11594292.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 150067 Nr: 931-09.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pre-Serve Indústria e Comércio de Briquetes Ltda

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

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 12 de 538



Silva - OAB:8.184-A/MT

 ISTO POSTO, julgo improcedentes os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Custas 

processuais já recolhidas, sendo incabível a condenação da Embargante 

ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve 

manifestação pela Embargada.Intimem-se.Após o transito em julgado, 

translade-se cópia aos autos executivos em apenso e ao arquivo, com as 

baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71178 Nr: 4149-89.2010.811.0007

 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: João Ribeiro dos Reis

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

Central em Liquidação

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por João Ribeiro 

dos Reis em face de Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central 

em Liquidação. Alega que desde o ano de 1993 exerce a posse mansa e 

pacífica do Lote Urbano n. 04, quadra n. 03, situado na Av. Perimetral 

Cuiabá, 584, na cidade de Carlinda/MT, com área de 3.285,00 m2, objeto 

da matrícula imobiliária n. 1.403 do Cartório do RGI da Comarca de Alta 

Floresta/MT.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 13/48 e fora juntada cópia da 

certidão da matricula do imóvel à fl. 72.

Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça e determinou-se a 

citação dos requeridos e confinantes (fl. 50), réus incertos e ausentes, 

bem como a intimação das Fazendas Pública. Citação da requerida (fl. 70), 

a qual não se opôs ao pedido (fls. 73/75 /c cópias às fls. 7679 e 81/83).

 Ausência de indicação dos confinantes.

Citação da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, sendo que se 

manifestaram por sua ausência de interesse no feito (fls. 105; 108 e 115 e 

174). No mesmo sentido, foi a manifestação por parte do Ministério Público 

(fl. 117).

Declinada a competência para o Juízo da Comarca de Mogi das Cruzes (fl. 

188), houve posterior fixação da competência deste Juízo (f. 166).

É o que cumpria relatar. DECIDO.

Determino seja certificada a citação e ausência de manifestação por parte 

dos réus incertos e ausentes.

Ainda, determino ao Autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o 

nome, qualificação e endereço dos confinantes do imóvel usucapiendo, 

visando sua citação. No mesmo prazo, junte aos autos memorial descritivo 

desse imóvel e respectivo mapa/croqui, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Certificado o decurso do prazo acima, conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105941 Nr: 1196-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reciclin - Recicladora de Plásticos e Pneus 

Independência Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT, Sidney Ribeiro da Silva - OAB:17.097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leiner Leal Rosa - 

OAB:7715/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 

COM PEDIDO DE LIMINAR aforada por RECICLIN – RECICLADORA DE 

PLÁSTICOS E PNEUMÁTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA-ME contra o 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 523 e ss.

Sendo assim, DEFIRO o petitório de fl. 175 e 175/v. Assim, INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

execute o pagamento do débito.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106738 Nr: 2057-36.2013.811.0007

 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: Reciclin - Recicladora de Plásticos e Pneus 

Independência Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT, Sidney Ribeiro da Silva - OAB:17.097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leiner Leal Rosa - 

OAB:7715/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO aforada por RECICLIN – 

RECICLADORA DE PLÁSTICOS E PNEUMÁTICOS INDEPENDÊNCIA 

LTDA-ME contra o CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – 

CEMAT.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 523 e ss.

Sendo assim, DEFIRO o petitório de fl. 140 e 140/v. Assim, nos termos do 

art. 523 do CPC/15, INTIME-SE a parte autora pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, execute o pagamento do débito.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131797 Nr: 6113-44.2015.811.0007

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAM, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMF

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 114/116, defiro o pedido de fl. 121 e 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

01.08.2018 às 14h:30min, a ser realizada no gabinete deste Juízo.

Caso reste infrutífera a conciliação entre as partes, defiro a produção de 

prova oral em audiência, consistente na oitiva das partes e suas 

testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias, a 

contar de sua intimação dessa decisão.

 Consigno que serão objeto de inquirição os seguintes pontos: o binômio 

possibilidade (Alimentante) x necessidade (Alimentando) para a fixação da 

verba alimentar.

Em igual prazo (dez dias), poderão as partes requererem esclarecimentos 

ou indicarem outros pontos, a serem objeto de atividade processual 

probatória.

Dessa forma, determino a intimação pessoal da parte Autora e do 

Ministério Público e a intimação do requerido, através de seu causídico (fl. 

70).

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

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104014 Nr: 5767-98.2012.811.0007

 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): H.C Kubitski - Segurança e Saúde Ocupacion

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): H.C KUBITSKI - SEGURANÇA E SAÚDE 

OCUPACION, CNPJ: 09649382000153. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT em face de 

H.C KUBITSKI - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACION, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2415/2012, 2416/2012, 2417/2012, 2418/2012 (MAIS 3 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/10/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.842,78

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101348 Nr: 2965-30.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO XAVIER CARROCERIAS, Clarindo 

Xavier

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARINDO XAVIER CARROCERIAS, 

CNPJ: 02884494000140. 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: 11/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLARINDO XAVIER CARROCERIAS e CLARINDO XAVIER, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de falta de recolhimento ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4676/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/06/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.031,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115630 Nr: 3930-37.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Calixto Marcos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CALIXTO MARCOS, Cpf: 

65422180682, 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: 23/06/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSE 

CALIXTO MARCOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

não vacinação de animais da espécie Bovina contra a febre aftosa, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5069/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.561,82

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143701 Nr: 4994-14.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R G Alencar

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R G ALENCAR, CNPJ: 07327983000114. 

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: 25/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R G ALENCAR, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de irregularidade de data de 

inscrição da Dívida Ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6501/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 34.850,29

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129555 Nr: 4896-63.2015.811.0007

 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: Pedro Pereira Morbeques, Ana Ferreira Lisboa 

Morbeques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Laurino Pereira, Cooperativa Agrícola de 

Cotia

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA, 

CNPJ: 61536744000110. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 
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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, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Nos anos 80, para povoamento da região extremo norte 

do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a área que 

corresponde atualmente o Município de Carlinda- MT em favor da requerida 

para que fizesse o povoamento do então distrito de carlinda. A requerida 

iniciou o povoamento do Município de Carlinda nos anos 80 e 90, vendeu 

vários lotes as famílias que se mudaram para a localidade, entretanto a 

população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram 

agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no CRI.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote urbano nº 03, Quadra R-13, 

Loteamento denominado Ebrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula nº 

1.403, Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista o provimento do recurso de 

agravo de instrumento declarando competente este juízo para processar o 

presente feito (fls42/45), cumpra-se a decisão de fl. 31.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100478 Nr: 2030-87.2012.811.0007

 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): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos cálculo atualizado da dívida.

Após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001110-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001110-86.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLARI PRADO DELA 

JUSTINA Parte Ré: REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. 

Vislumbro, por meio do endereçamento da exordial que a presente 

demanda fora protocolada perante a Justiça Comum equivocadamente, eis 

que a requerente a direcionou ao Juizado Especial Cível desta Comarca. 

Diante disto, DECLINO A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E DETERMINO A 

REDISTRIBUIÇÃO DESTE FEITO, que deve ser encaminhado ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de abril de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VESOHOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001502-94.2016.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: VIVIANE VESOHOSKI Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Aguarde-se o 

presente feito em cartório até a realização da audiência de instrução 

designada para o dia 02 de maio de 2018, às 15:00horas. Alta Floresta, 

MT, 17 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002356-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002356-54.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 25.999,60; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, 

Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Tendo em vista que a 

parte requerida apresentou o contrato supostamente celebrado com a 

parte autora sob o Id n. 11113486, NOMEIO perito do Juízo, o Sr. Carlos 

Fernando Ferraciolli, brasileiro, perito grafotécnico, com endereço na Rua 

das Seringueiras, n. 2852, Jardim Maringá, SINOP/MT, CEP: 78556-214, tel. 

66 3531 4990, para, independente de compromisso, na forma do artigo 

422 do CPC, realizar a perícia no contrato em questão, devendo 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 30 dias. Consigno que a 

parte autora deverá apresentar junto à Secretaria de Vara o contrato 

original a ser periciado, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a apresentação 

da proposta, e com a concordância da parte requerida, INTIME-SE a parte 

requerida para depositar o valor dos honorários periciais, nos termos do 

artigo 95, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Como quesito do Juízo: a 

assinatura aposta no contrato de Id n. 11113486, é da parte autora? Após, 

INTIME-SE o perito para marcar a perícia com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que 

providencie as devidas intimações, enviando-lhe, na oportunidade, cópia 

da inicial e documentos que a acompanham, bem como os quesitos do 

Juízo e das partes. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no 

artigo 473, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo no 

prazo máximo 20 (vinte) dias após o início da perícia. Após a 

apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 

de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001350-46.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MAURO DE 

CASTRO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Trata-se de ação em que a autora MAURO CASTRO pleiteia a 

concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

com pedido de antecipação de tutela, em face de INSS. Com a inicial, 

vieram os documentos diversos documentos. Recebida a inicial, fora 

deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como nomeado 

perito para realizar a pericia na parte autora, Id n. 11523810. Realização 

de perícia médica, com a apresentação do Laudo médico, Id n. 11523477. 

Contestação apresenta pela parte requerida, Id n. 12297417. Impugnação 

à contestação, Id n. 12621879. Vieram-me os autos conclusos. É o que 

cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo necessidade de 

dilação probatória, mormente a produção de prova testemunhal, conforme 

se verá adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício de auxílio-doença é 

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

preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade 

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

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

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

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

Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

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

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

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

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

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

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

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em concreto. 

Submetida a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte autora é 

portadora de espondiloartrose grave, espondilolistese e escolise, 

concluindo pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho 

anteriormente exercido (trabalhador braçal – limpeza – serviços gerais), 

eis que demanda esforço físico. De acordo com o laudo pericial, não há 

data específica de constatação desta incapacidade, sendo que a parte 

autora relatou que tornou-se incapaz para o trabalho no ano de 2014, 

tendo o quadro progredido e se agravado no decorrer dos anos. Passo à 

análise da qualidade de segurado da parte autora. De acordo com os 

documentos apresentados, a parte autora era segurada obrigatória, 

quando houve o indeferimento de seu pedido de seu pedido de 

auxilio-doença em sede administrativa (24/06/2016 – Id n. 4491705). 

Assim, verifico que há época em que o benefício ora pleiteado 

(auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) foi negado, a parte 

requerente preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício. 

Por outro lado, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta com 61 

(sessenta e um) anos de idade (Id n. 4491705), entendo que sua 

incapacidade para a prática de serviços que exijam movimentação e 

esforço físico e destreza a incapacitam para as funções anteriormente 

exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido cada 

benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, no 

valor relativo a 80% (oitenta por cento) do salário de contribuição, será 

devido desde a data da do indeferimento em sede administrativa 

(24/06/2016 – Id n. 4491705 - Pág. 5) até a data anterior ao laudo pericial 

(23/01/2018 – 11523477). Já, o benefício de aposentadoria por invalidez é 

devido desde a data da apresentação do laudo pericial (24/01/2018 – 

11523477), eis que, o sr. perito não afirmou a partir de quando a parte 

autora encontra-se incapacitada para o trabalho. Esta conclusão ocorreu 

apenas na data do laudo pericial, data esta que considero como marco 

inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS: a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data da apresentação do laudo pericial (24/01/2018 – Id n. 

11523477), com renda mensal de 100% (cem por cento) do 

salário-de-contribuição do Autor; b) a efetuar o pagamento das parcelas 

retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 

80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição do Autor, desde a data 

do indeferimento do pedido de auxilio-doença em sede administrativa 

(24/06/2016 – Id n. 4491705 - Pág. 5), até o dia anterior à realização do 

laudo pericial (23/01/2018 – Id n. 11523477), devendo incidir juros de mora 

de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela; c) concedo à 

parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS 

implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença, sob pena de 

incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

d)Nesta data procedo a requisição de pagamento dos honorários periciais 

junto à AJG. e) Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, 

conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

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

sentença, observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 

6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: MAURO CASTRO; 

beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: 100% 

(cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor; data do inicio do 

benefício: data da apresentação do laudo pericial: 24/01/2018 – Id n. 

11523477; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias 

para o seu cumprimento. Retroativamente: beneficio concedido: 

Auxilio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por cento) do 

salário-de-contribuição do Autor; data do inicio do benefício: data do 

indeferimento do pedido de auxilio-doença em sede administrativa 

(24/06/2016 – Id n. 4491705 - Pág. 5), até o dia anterior à realização do 

laudo pericial (23/01/2018), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de 

poupança desde o vencimento de cada parcela. Intimem-se. Alta Floresta, 

MT, 17 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

maio de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003332-61.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JURACI PEREIRA ROSA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, com base no artigo 355, I, do novo CPC. I – Preliminares 

a) inépcia da inicial Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a inicial 

descreve os fatos e o pedido decorre logicamente dele, sendo 

preenchidos pelo autor os requisitos do art. 319 do NCPC. b) Interesse 

processual Rejeito a preliminar, porquanto há necessidade da medida 

judicial para que o reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu 

suposto direito, bem como é adequado o procedimento escolhido. Aliás, 

houve juntada de comprovante de pedido administrativo do boleto de 

quitação total do contrato. II – Mérito No mérito prossegue a análise de 

existência ou não de ato ilícito passível de indenização por dano moral em 

razão da demora no envio de boleto, para quitação dos débitos, nos 

termos do art. 52, § 2.º do CDC, o que é um direito do consumidor, não 

uma mera liberalidade, como anotado na contestação. Consoante se infere 

dos termos da exordial, aduz o autor que firmou contrato de empréstimo 

consignado junto ao banco requerido. Alega que solicitou os boletos para 

quitação antecipada junto ao banco, porém não obteve êxito. Ademais, 

mesmo o débito sendo adimplido por meio de desconto direto em folha de 

pagamento, houve inscrição do nome da parte autora no cadastro de 

proteção ao crédito. Verifica-se pelo conjunto probatório, que a parte 

autora se desincumbiu da comprovação de suas alegações ao anexar 

comprovantes dos diversos requerimentos, feitos administrativamente por 

protocolos e notificação extrajudicial, evidenciando a falha na prestação 

de serviço da ré. Assim, a parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual, nos termos do art. 373, inciso I, do novo CPC, ao demonstrar 

os requerimentos feitos, evidenciando o descaso da demandada em 

relação ao consumidor. Assim como a inscrição nos órgão de proteção ao 

crédito, relativo a contrato consignado. No que tange ao pedido de 

reparação a título de danos morais, é cediço que para a configuração do 

dano moral faz-se necessária a demonstração dos seguintes 

pressupostos: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de dano; c) 

culpa e d) nexo de causalidade. Assim, a inscrição do nome da parte 

autora em cadastro restritivo ao crédito sem comprovação de débito é 

indevida. Essa prática da requerida configurou-se como ilícita passível de 

reparação por dano moral, por sujeitar o consumidor (no caso a autora), a 

constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações 

de ser tratada como inadimplente e refratária ao cumprimento das 

obrigações que lhe estão destinadas. Esse comportamento abusivo ré, 

pois gera o dever de indenizar em razão da disciplina do art. 6.º, VI e VII, 

do CDC, e do preceito fundamental contido no art. 5.º, inciso X, da 

Constituição Federal. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva 

do dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem 

decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome da parte autora 

em cadastro restritivo de crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, para 

CONFIRMAR a tutela provisória deferida no ID n.º 11003472 e CONDENAR 

a ré no pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

dano moral em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% 

a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

intimação da sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as 

formalidades legais arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002448-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADAO DE ASSIS REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – 

Preliminar a) Ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta/MT No que 

tange a aludida preliminar, tenho que merece ser afastada, porquanto 

compete a todos os entes da Federação (União, Estados e Município), de 

forma solidária, o dever de prestar assistência à saúde dos cidadãos 

(artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 241 da Constituição 

Estadual). Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em 

conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos 

entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do 

serviço público de saúde. II - Mérito Não houve apresentação de 

contestação pelo Estado de Mato Grosso, consoante certidão de ID nº. 

120144802. Desse modo, no que tange aos os efeitos da revelia, tenho 

que não se aplicam às Fazendas Públicas neste caso concreto, em razão 

do disposto no art. 320, II, CPC, porquanto em consonância com a 

jurisprudência majoritária seus bens e direitos são considerados 

indisponíveis. No mérito, cinge-se dos autos que a parte autora necessita 

da realização de exame de ressonância magnética, bem como consulta 

com cardiologista. Vê-se ainda que antes de propor ação judicial, a 

Defensoria Pública de Alta Floresta/MT oficiou à Secretaria de Saúde 

requisitando informações quanto ao agendamento para tal atendimento (ID 

nº. 9758161 – Pág. 1 e 2), entretanto, não fora apresentada resposta. 

Deferida a tutela antecipada, consoante evento de ID nº. 9915905. No 

mérito de sua contestação o Município aduziu a não comprovação da 

necessidade do tratamento médico, bem como a dupla oneração do 

Município em virtude da omissão do Estado - Enunciados 08 e 60 da 

Jornada da Saúde, além do não pagamento de honorários advocatícios em 

favor da Defensoria Pública (ID nº. 10237598). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público o fez (ID n.º 12603060), concordando com os pedidos 

da parte autora e pugnando pelo julgamento procedente da demanda. Os 

documentos que instruíram a exordial, mormente as páginas 3 e 9 do ID nº. 

9758161, comprovam a necessidade do tratamento medico pleiteado pela 

parte autora, sendo descabida e desprovida de comprovação a alegação 

do Município de Alta Floresta. Ressalta-se que o direito à saúde é direito 

fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições 

constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada à importância dos 

referidos direitos. Não há que se falar em ofensa aos princípios 

orçamentários, ou ao princípio da universalidade do acesso à saúde já que 

o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus 

entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à 

saúde, e caso não o façam, não resta alternativa aos administrados, a não 

ser a propositura de demanda no Judiciário a fim de receberem o que a 

Constituição lhes garantiu. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA – 
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DOS 

ENTES FEDERATIVOS – COMPROMETIMENTO DO PRINCÍPIO DA 

UNIVERSALIDADE AO ACESSO À SAÚDE E PERICULUM IN MORA 

INVERSO – INOCORRÊNCIA - LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO 

CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA – 

INADEQUAÇÃO - BLOQUEIO “ON LINE” – MAIOR EFICIÊNCIA - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito 

do substituído decorre do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, 

que reconhece a saúde como direito de todos e dever fundamental do 

Estado. 2. Não elidi o direito líquido e certo do substituído processual o 

argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso 

à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio 

de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de 

garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que 

necessitem do seu auxílio. 3. No que diz respeito a liminar deferida, esta 

foi analisada com prudência e proporcionalidade, assim, não prospera o 

argumento do periculum in mora inverso. 4. O disposto no artigo 1º, § 3º 

da Lei nº 8.437/92, veda a concessão de medida liminar de caráter 

satisfativo contra ato do Poder Público, entretanto, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento segundo o qual tal 

comando deve ser abrandado em situações nas quais a demora possa vir 

a acarretar dano irreparável à vida e à saúde do interessado. 5. No caso 

de descumprimento da ordem judicial, mais eficiente do que a multa, é o 

bloqueio dos valores correspondentes ao preceito, diretamente nas 

contas da Fazenda Pública. (MS 48823/2013, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014). Não se 

pode restringir a intervenção jurisdicional em apenas evitar hipótese de 

morte imediata, quando a degeneração, irreversível ou de difícil reversão, 

da saúde das pessoas, obviamente justifica comandos que chamem a 

Administração Pública a sua responsabilidade no que tange ao dever de 

efetivar garantia fundamental. Observa-se que não se cuida de doença 

rara ou de tratamento qualificado como de alto custo, capaz de abalar as 

finanças públicas e afetar a reserva do possível nem se trata de 

interferência do Poder Judiciário na criação ou implementação de política 

pública em matéria de saúde, mas apenas de determinação judicial do 

efetivo cumprimento de política pública já existente, de modo que não há 

que se falar em violação à separação de poderes. Do texto da norma 

constitucional ressai o intuito de tornar possível o pleno exercício do direito 

à saúde, promovendo o acesso de todos aos meios disponíveis na 

medicina, não apenas para a obtenção da cura das moléstias, mas, 

também, para amenizar desconfortos e dores decorrentes e prevenir que 

a situação se agrave. Nesse sentido deve ser compreendido o termo 

"acesso universal" utilizado no dispositivo do art. 196 da CF. É de se 

frisar, outrossim, que as ações e serviços na área de saúde têm por 

diretriz o atendimento integral do indivíduo, onde se inclui, sem sombra de 

dúvida, a realização de procedimentos cirúrgicos ou exames necessários 

à preservação da saúde e da vida. Destarte, na hipótese, havendo 

prescrição médica, apontando ser necessário a parte autora a submissão 

ao tratamento indicado, entendo dever ser satisfeita a pretensão. 

Ademais, com a devida vênia, as normas administrativas que regulam a 

prestação não podem restringir o atendimento, sob pena de violação aos 

preceitos constitucionais da garantia do direito à saúde, ao bem-estar 

físico, psicológico e mental, e à dignidade da pessoa humana. É dizer, 

diante da necessidade de determinada prestação relacionada à saúde 

para a prevenção, controle ou cura de moléstias, a demanda deve ser 

integralmente satisfeita. Ressalte-se, por fim, que a medida necessária à 

efetivação da tutela específica, ou à obtenção do resultado prático 

equivalente, deve ser concedida apenas em caráter excepcional, em que 

haja comprovação de que o Estado de Mato Grosso e Município de Alta 

Floresta não estejam cumprindo a obrigação de fornecer o devido 

tratamento pleiteado e a demora no recebimento acarrete risco à saúde. III 

- Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do 

CPC, para confirmar os termos e prazos da tutela provisória deferida, a 

qual determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta 

Floresta (MT) forneçam, solidariamente, exame de ressonância nuclear 

magnética da coluna lombar, bem como, realizar , no prazo de 15 (quinze) 

dias, consulta com especialista (cardiologista) com pagamento das 

despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, sob pena 

de bloqueio nas contas, sem prejuízo a aplicação de outras medidas (de 

cunho criminal, cível, administrativo e processual) que se fizerem 

necessários a garantia do cumprimento da decisão. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003479-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AILTON DIAS TRISTAO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos etc. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide, consoante dicção do artigo 355 do CPC. 

Segundo se infere dos documentos acostados à inicial, o autor é portador 

neoplasia maligna e realiza tratamento especializado no Hospital de Câncer 

de Barretos/SP, necessitando de transporte por via terrestre, diante da 

distância de sua residência. A Constituição da República, em seu artigo 6º, 

elenca dentre os direitos sociais a saúde e o artigo 196 da Constituição 

Federal preconiza ainda o seguinte: “Art. 196 - A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por sua vez, o artigo 198 e incisos, da mesma Carta Magna, 

estabelece que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado" de forma descentralizada, "com direção única em cada esfera 

do governo" e "atendimento integral". Também o artigo 23 da Constituição 

da Republica, dispõe em seu inciso II que é da competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiências". E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a 

Lei Federal nº. 8.080, de 19.09.1990, igualmente assegura a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e 

reafirma que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício". A 

conjugação dos dispositivos legais mencionados conduz à inexorável 

conclusão de que cabe ao Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 

atender integralmente a população no que diz respeito à saúde. Ademais, 

constitui afronta ao direito do cidadão a negativa do Poder Público em 

custear-lhe as passagens rodoviárias ou aéreas necessárias para o seu 

deslocamento visando realizar o tratamento de saúde adequado, máxime 

quando a saúde constitui direito e garantia fundamental do indivíduo, que 

não pode ser renunciada pela Administração Pública. A jurisprudência 

pátria é assente neste sentido, senão vejamos: REMESSA NECESSÁRIA 

— ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) 

— DOENÇA RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO 

TRATAMENTO — INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE 

AÉREO — IMPRESCINDIBILIDADE (...) Inadmissível é a interrupção de 

tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de apresentar 

neoplasia maligna de da mama direita com lesão invasiva (CID 10 C50.8). 

Além do mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo 

que a suspensão poderia causar danos irreparáveis. Constatado o 

impedimento de a autora locomover-se por transporte terrestre, 

imprescindível o fornecimento de transporte aéreo para continuidade do 

Tratamento Fora de Domicílio. (...). (ReeNec 84214/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017). 

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — 

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA 

RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO (...) 

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa 

em razão de apresentar neoplasia maligna do reto (CID 10 C20). Além do 

mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo que a 

interrupção poderia causar danos irreparáveis. O transporte aéreo para 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD) somente será permitido com a 

comprovação de que o estado de saúde do paciente o impede de 

locomover-se por transporte terrestre, ou que a demora deste resulte em 

risco máximo à saúde. Recurso provido. (Ap 43217/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - PASSAGENS - 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO - 

SENTENÇA RATIFICADA. O Estado - assim entendidos a União, os 

Estados-membros, o Distrito Federal e Municípios - é responsável pelo 

provimento de condições ao exercício do direito à saúde. Cogitando-se de 

direito à vida, bem maior, não pode o ente estatal negar o fornecimento 

dos meios necessários ao tratamento de pessoa portadora de moléstia 

grave. (Apelação/Reexame Necessário, 18690/2009, DES. MÁRCIO 

VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, Data do Julgamento 22/06/2009, Data da publicação no 

DJE 10/07/2009). Importante registrar que o direito da parte autora 

decorre, ainda, do princípio constitucional da igualdade consagrado no art. 

5º, caput, da Constituição Federal, não podendo o ente federado conceder 

o transporte somente para “alguns” por mera liberalidade. Com efeito, o 

Município não pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar 

ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente, 

notadamente na hipótese dos autos, em que a parte autora necessita das 

passagens para a realização do tratamento e ter uma vida digna e 

saudável, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O 

direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a 

procedimentos orçamentários ou a critérios de prioridades estabelecidos 

pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Constituição Federal. Portanto, em tendo sido 

comprovada a existência da moléstia, a necessidade da realização do 

tratamento no Hospital de Câncer de Barretos e a necessidade de 

transporte pela via terrestre, impõe-se a procedência do pedido, com a 

condenação do réu ao fornecimento das passagens aéreas à parte 

autora, pelo tempo necessário ao seu tratamento. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para 

determinar que o Município de Alta Floresta forneça passagens terrestres 

necessárias ao transporte da parte autora e seu acompanhante, de Alta 

Floresta/MT para Barretos/SP (ida e volta), para fim de continuidade do 

tratamento de saúde no Hospital de Câncer de Barretos, sempre que haja 

necessidade de deslocamento, em meio de transporte terrestre, mediante 

prévio requerimento do autor com tempo razoável, sob pena de multa de 

R$ 2.000,00 para cada evento de descumprimento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril 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. INDEFIRO o pedido de expedição de 

mandado de constatação, tendo em vista que o ônus de comprovar o 

endereço é da própria parte. Ademais, tendo em vista a informação de que 

a parte reside na casa de terceiros, intime-a para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar tal fato, além de juntar aos autos documento de 

identificação legível, visto que aqueles que acompanham a petição 

continuam ilegíveis, sob pena de extinção da ação sem resolução mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 

de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

CATERPILLAR BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

maio de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12591188 foi interposto 

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

12591202 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

12591188, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 

1003095-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA ROSELI DOMICIANO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, com base no artigo 355, I, do novo CPC. I – Preliminar - 

Incompetência em razão da matéria Rejeito a preliminar arguida, na medida 

em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de cunho protelatório. 

De qualquer forma, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia já que se discute irregularidade nos valores 

cobrados indevidamente da conta corrente. II – Mérito No mérito reclama 
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autora de ter sido cobrada indevidamente por meio de desconto de sua 

conta bancária o equivalente à R$ 657,95 (seiscentos e cinquenta e sete 

reais e noventa e cinco centavos). Afirma a autora estar transtornada 

com o ocorrido, uma vez que o requerido não pode descontar valores da 

sua conta bancária, pois o empréstimo consignado, contrato nº 

911330006, esta sendo devidamente adimplido mensalmente, através de 

descontos em folha de pagamento da autora. Por outro lado, a empresa 

requerida não se atentou aos fatos arguidos na petição inicial, uma vez 

que a autora em nenhum momento alegou inexistência de relação jurídica, 

mas reclamou do desconto indevido em sua conta corrente, já que a 

parcela do empréstimo está sendo devidamente paga através do desconto 

em folha. Assim, a parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual, 

nos termos do art. 373, inciso I, do novo CPC, ao demonstrar o pagamento 

do empréstimo por débito consignado em folha de pagamento. Assim resta 

indevida a cobrança por meio de débito em conta corrente. No que tange 

ao pedido de reparação a título de danos morais, é cediço que para a 

configuração do dano moral faz-se necessária a demonstração dos 

seguintes pressupostos: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de 

dano; c) culpa e d) nexo de causalidade. Com efeito, a cobrança discutida 

no presente feito é indevida e essa prática da requerida configurou-se 

como ilícita passível de reparação por dano moral, por sujeitar o 

consumidor (no caso a autora), a constrangimentos, aborrecimentos, 

dissabores e incômodos. Esse comportamento abusivo da ré, pois, gera o 

dever de indenizar em razão da disciplina do art. 6.º, VI e VII, do CDC, e do 

preceito fundamental contido no art. 5.º, inciso X, da Constituição Federal. 

O caso em tela trata-se de responsabilidade civil objetiva, que segundo o 

Doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade 

Civil de acordo com o atual Código Civil, 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 

pag. 21, dispõe que: “A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em 

determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. 

Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, 

porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de 

causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem como postulado que 

todo dano é indenizável, e deve ser reparado por quem a ele se liga por 

um nexo de causalidade, independente de culpa. Nos casos de 

responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente ara que 

seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em 

outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no 

risco”. Pois bem. O caso apresentado deve ser analisado pelas normas 

protetivas do consumidor, posto que o requerente adquire/utiliza 

produto/serviço como destinatário final, caracterizando-se como 

consumidor; ao passo que o requerido pessoa jurídica comercializadora 

de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 8.078/90 e Súmulas 297 

e 479 do STJ. Dessa forma, o ônus da prova recai sobre o réu, a qual 

deve comprovar a legalidade da cobrança dos valores descontados em 

conta corrente. Entretanto, não se desincumbiu do seu ônus processual 

com base no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, configura-se a falha na 

prestação de serviços, o que atrai a inteligência do artigo 14 do CDC, o 

qual atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva. Este 

posicionamento decorre do fato de ser notório o transtorno causado por 

este tipo de conduta. O dano moral experimentado pela parte autora 

independe da sua comprovação. E tal conclusão decorre da notoriedade 

do incômodo emocional gerado àquele que tem o seu dinheiro capturado 

indevidamente dentro do estabelecimento bancário. Sendo a 

responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 

14 do CDC, surge o dever de reparar os danos causados. Para tanto, 

pondero o comportamento displicente do réu no desconto em conta 

corrente da parte autora, o que gerou o abalo emocional. Nesse sentido, 

trago os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS 

EM CONTA-CORRENTE - DÍVIDA QUITADA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a condenação a 

restituição em dobro quando comprovados os descontos injustificados em 

conta-corrente por dívida quitada. A reparação fixada com 

proporcionalidade e razoabilidade não comporta modificação. (AgR 

58668/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO INDEVIDA. ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso desprovido. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001833-57.2015.8.16.0147/0 - Rio Branco do Sul - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 17.02.2016, data da publicação no DJE 

23/02/2016). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM CONTA 

CORRENTE. ALEGAÇÃO DA FINANCEIRA DE ERRO NO CÓDIGO 

DIGITADO. LEITURA AUTOMÁTICA DO CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE DIGITAÇÃO PELO AUTOR. ARTIGO 333, II, DO CPC. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RAZÕES RECURSAS 

ADSTRITAS À REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - RESTITUIÇÃO DE 

FORMA SIMPLES. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.500,00 (HUM MIL E 

QUINHENTOS REAIS). ÍNFIMO. MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS). APLICAÇÃO DO 2 ENUNCIADO 12.13, A DA TRU/PR SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA, resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial 

provimento ao recurso do autor, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0002688-79.2015.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: 

Marco Vini-cius Schiebel - - J. 13.11.2015, data da publicação no DJE 

17/11/2015). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Fixo a indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em razão do excessivo valor descontado indevidamente. 

No que tange a repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, por 

meio da Reclamação nº 7.247 – DF (2011/0268446-3), firmou o 

entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor não prescinde da 

demonstração da má-fé do credor. No caso, como não foi comprovada a 

má-fé do Reclamado, a restituição deve ocorrer da forma simples. III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, para: a) 

CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da intimação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação; b) CONDENAR o requerido a pagar à autora a 

importância de R$ 657,95 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e 

cinco centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês, a partir do citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000260-32.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI FLORENTINA DA 

COSTA REQUERIDO: AYMORE Vistos. Ausente o relatório em razão do 
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permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I - 

Preliminar - Necessidade de perícia grafotécnica Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que as perícias são desnecessárias no caso em 

tela, por terem cunho protelatório e impertinente. Nesse sentido: 

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUANDO A FALSIDADE É 

EVIDENTE. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. LINHA TELEFÔNICA. 

ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS. PREVISIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA 

FORNECEDORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Não há que se falar em 

necessidade de prova grafotécnica, e consequente incompetência do 

Juizado especial, quando a falsidade é evidente, mostrando-se, nesta 

circunstância que a prova é procrastinatória e desnecessária. 2. Não 

havendo prova da solicitação de instalação de linha telefônica por parte do 

consumidor, presume-se a atuação de falsários. 3. O fato causado por 

ação de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do 

dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. 4. A 

inclusão de nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, não sendo necessária a prova objetiva do prejuízo. 5. O valor 

da condenação por danos morais deve guardar com os danos 

caracterizados, razão de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a 

não configurar enriquecimento ilícito, mas devendo ter como norte um 

caráter pedagógico e punitivo. (TJMT - RNEI, 7884/2009, DR. LUIZ 

OCTAVIO SABOIA RIBEIRO, 6ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

15/06/2010, Data da publicação no DJE 10/09/2010). II – Mérito No mérito 

afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, 

pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré afirma inexistir dano indenizável e que os fatos descritos na 

inicial ocorreram em decorrência de ação de estelionatário. Em se tratando 

de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, a empresa requerida, não se 

desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se 

a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, deve esta provar a 

origem dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da prova 

negativa, por ser impossível e diabólica. Portanto, o nome da parte autora 

foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) 

dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor de R$ 

7.810,00 (sete mil oitocentos e dez reais) referente ao contrato n.º 

00000020027361503000; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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: 

1003567-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELE SANTANA DOS 

SANTOS 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 Afirma a parte autora, em sua peça genérica, 

jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, pois nunca utilizou de 

seus serviços, requerendo ao final, indenização por dano moral pela 

negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré afirma que houve 

contratação dos serviços, uma vez que a Reclamante é titular da linha 

telefônica n.º (66)999543218, demonstrando por meio de extratos a 

utilização dos serviços, ID n.º 11925854, 11925 866, 11925871, 11925 

878 e 11925886. Com base no livre convencimento motivado e analisando 

a defesa da ré decido pela constatação de débito e existência de relação 

jurídica entre as partes, pois restou demonstrado também a existência de 

uso do terminal móvel na região de Alta Floresta DDD 66, sendo pouco 

provável a existência de fraude. 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. 
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Destarte, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

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

demonstrou utilização de seus serviços (ID n.º 11925854, 11925 866, 

11925871, 11925 878 e 11925886), sendo improvável a fraude neste caso 

concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Especificamente, no 

presente caso não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a 

negativação feita com o réu não existisse, a parte autora não receberia 

qualquer crédito, porque existe negativação preexistente em seu nome, 

SP/BGU/MUNDIAL EDITORA, ID n.º 11250913. Desta forma, conclui-se ser 

a autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade 

perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar 

compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção 

do nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Com efeito, a requerida 

demonstrou existência de utilização de serviços, os quais inclusive podem 

ser contratados via telefone sem contrato escrito, como ocorreu no 

presente caso, não há que se falar em dano moral. Assim, conclui-se ser 

a parte autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade 

perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar 

compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção 

do nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. 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. Como se não bastasse, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão contra texto expresso de Súmula 

(Súmula nº 385 do STJ), uma vez que possui débitos preexistentes ao 

discutidos nos autos inclusos em 25.01.2012 e 30.04.2012 (ID n.º 

4192544) o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta 

contrária à probidade processual e que autoriza o reconhecimento da 

litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. 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. Verifica-se, ainda, 

que a autora anotou erroneamente o valor da causa, pois requereu a 

declaração de inexistência de um débito no valor de R$ 168,61 (cento e 

sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), bem como indenização 

por danos morais, mas a verba a esse título deixou de constar. Com base 

no art. 292, § 3.º do NCPC, altero de ofício do valor da causa para constar 

o equivalente ao teto previsto na Lei 9.099/95, art. 3.º inciso I. II - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelo 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 do artigo 81 e 82 do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa de meio salário mínimo, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 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, 13 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002953-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002953-23.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. No 

mérito propôs o autor ação de execução em face da Fazenda Pública 

Estadual, em razão de inadimplemento de honorários advocatícios pela 

prestação de advocacia dativa no processo n.º 976 -86.2007.811.0095, 

tendo sido arbitrada a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a 

certidão expedida em 31.05.2017. Atualizado o débito requereu, o 

exequente, o pagamento de R$ 5.259,38 (cinco mil duzentos e cinquenta e 

nove reais e trinta e oito centavos). Por outro lado, o Estado impugnou os 

cálculos do exequente por meio de embargos à execução (ID n.º 

11230736), aduzindo ser devido apenas o equivalente à R$ 5.045,34 

(cinco mil quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), uma vez que 

a taxa de juros de mora é a utilizada para correção da caderneta de 

poupança (0,5% a.m.) e o início da contagem ocorre a partir da citação. Já 

em resposta aos embargos (ID n.º 11610224), o exequente embargado 

concordou com o pedido da Fazenda Pública e refez o cálculo de acordo 

com o disposto no art. 1º -F da Lei 9.494/1997, requerente ao fim a 

determinação de expedição de RPV no equivalente à R$ 5.063,13 (cinco 

mil e sessenta e três reais e treze centavos), incidindo correção monetária 

de 0,5% ao mês e tendo início da data da citação em 11/12/2017. Assiste 

razão a parte embargante/Fazenda Pública Estadual, quando afirmou 

equívoco no cálculo elaborado pelo exequente, pois nas condenações 

impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para 

fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da 

mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança (art. 1.º-F da Lei 9.494/1997). Desta feita, ACOLHO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, com suporte no art. 52, inciso IX, alínea “b” da 

Lei 9.099/95, para reconhecer o excesso de execução e, por 

conseguinte, HOMOLOGO o cálculo apresentado no ID n.º 11230736, no 

qual utilizou os métodos legais para atualização do débito. INTIMEM-SE as 

partes acerca da homologação do cálculo. Na sequência, certificado o 

trânsito em julgado da decisão, solicite-se, através do email 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito, encaminhando-se os documentos relacionados no art. 3º, § 1º e 

no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o 

cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Submeto o 

presente decisão 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, 16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12729054/12729061, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 39878, foi 
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devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 

12729054/12729061, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

MARISA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000079-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL ANTONIO FERREIRA 

VIANA, MARISA DOS SANTOS VIANA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte autora na petição 

num. 12717390 e, por consequência, determino o cancelamento da 

audiência de conciliação pautada para o dia para o dia 18/04/2018, às 

16:00 horas. Considerando que a parte autora encontra-se em tratamento 

médico na cidade de Botucatu-SP e que não há previsão de retorno à 

cidade de Alta Floresta-MT, suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestar, devendo 

indicar a data provável de seu retorno, a fim de que seja designada nova 

sessão de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003050-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ SZUMOVSKI (REQUERENTE)

GISLEINE ROSANE WALTRICH RUARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003050-23.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON LUIZ SZUMOVSKI, 

GISLEINE ROSANE WALTRICH RUARO REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção de provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. I – 

Preliminar - Incompetência em razão da matéria Rejeito a preliminar arguida, 

na medida em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de cunho 

protelatório. De qualquer forma, compulsando atentamente o processo, 

percebe-se que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a 

análise de direito, pois a perícia do veículo já fora oficialmente realizada 

pela Politec, ID n.º 10627740. Assim, tenho que a peça de ingresso, bem 

como dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da 

causa de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e 

a aplicação do direito ao caso concreto. II – Mérito No mérito afirma a 

autora ter realizado um consórcio em que foi contemplado e que após 

vistoria (ID n.º 10627712) da empresa EMBRACON autorizou a aquisição 

do veículo. Após algum tempo de uso foi constatada a irregularidade nas 

anotações do chassi do veículo e a autora foi acusada pelas autoridades 

públicas de adulteração de chassi, suspeitando-se do furto/roubo do 

veículo. Depois da vistoria e perícia oficial (ID n.º 10627740) restou 

demonstrado que os seriais destoantes estavam anotados desde fábrica, 

isto é, eram originalmente assim, como atestou o perito ao relatar como 

original o reverso, mais conhecido como espelho. Em suma, a autora 

adquiriu um veículo com autorização da empresa consorciante, a qual não 

constatou o defeito de fábrica e por seguinte teve prejuízos materiais, pois 

teve que ficar sem o veículo, tendo em vista a apreensão e, por seguinte, 

humilhações devido a situação, suspeita em investigação criminal de 

furto/roubo de veículo. Além do mais, após rescisão contratual e quitação 

do consórcio houve demonstração de demora na baixa do gravame do 

veículo o que ocasionou o deferimento da tutela provisória de urgência: 

“Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida proceda a baixa do gravame no 

veículo modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013/2013, cor branco, 

placa OBI 4584/MT, CHASSI 9BD17164LD5873266, RENAVAM 

00532667174, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)”. Por outro lado, em sua 

defesa a empresa EMBRACON, alega a existência de culpa da autora pela 

inexistência de baixa no gravame, já que cabia a ela a emissão o 

documento do veículo após a alienação, o que efetivamente não ocorreu, 

e referida pendência impedia esta Ré de proceder à baixa do gravame. De 

outra banda a empresa FIAT afirma que somente uma perícia técnica pode 

determinar com precisão se chassi sofreu ou não adulteração. Não há 

como eximir a responsabilidade do fabricante, pois fora realizada perícia 

oficial para apuração de crime, na qual resultou na identificação de erro no 

reverso, anotação do chassi de fábrica de forma errada, isto é, não houve 

qualquer adulteração pelos condutores e proprietários do automóvel. 

Deste modo, a parte autora trouxe aos autos prova oficial do alegado 

desincumbindo-se do seu ônus processual, art. 373, inciso I do NCPC. 

Relativamente a culpa da empresa de consórcios recai sobre a ausência 

de constatação do problema, ou seja, no momento da vistoria, o que 

poderia ter evitado o transtorno da autora. Além disso, mesmo sabendo de 

todo o imbróglio deixou de realizar a baixa da constrição/gravame após 

quitação do débito. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte reclamante, como consumidor em relação às 

reclamadas, sendo estas detentoras de domínio técnico e informações 

sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de 

dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual 

mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe às reclamadas 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. 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. No caso em 

comento, verifico que as reclamadas não lograram êxito a fim de modificar 

os direitos da parte autora, ônus que lhe incumbiam, uma vez que a autora 

apresentou provas satisfatórias que corroboram com todas as suas 

afirmações. No que tange ao pedido de indenização a título de danos 

morais, entendo que a conduta das reclamadas causou sim abalos 

emocionais ao reclamante, abalos esses passíveis de indenização, posto 

que não procederam com a cautela necessária, primeiro a fabricante FIAT 

ao vender um veículo com problemas na adulteração de chassi e a ré 

EMBRACON ao não constatar tal vício na vistoria realizada (ID n.º 

10627712). Insta consignar ainda que a parte requerida EMBRACON não 

cumpriu com as normas referente a baixa de gravame em caso de 

alienação fiduciária, e de acordo com a Resolução n.º 320/2009 do 

CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), no qual estabelece 

procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, o prazo para baixa após a quitação 

do contrato é de 10 (dez) dias, conforme cláusula 9.ª que assim dispõe: 

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição 

credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da 

baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual 

o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias.” Quanto aos danos morais, estes restaram inequivocamente 

configurados. Relativamente à verba a ser fixada, é de se dizer que o 

valor deve se mostrar razoável e proporcional às angústias e danos 

sofridos pela demandante, levando-se em conta o caráter 
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punitivo-pedagógico da condenação, e sem permitir que a mesma acarrete 

um enriquecimento indevido. Neste sentido os precedentes dos TJRJ: 

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. RÉ QUE 

DEMOROU A DAR BAIXA NO GRAVAME ANTERIOR DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, IMPOSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. 

Consequentemente, a autora se viu privada de utilizar o veículo o qual 

adquirira por mais de um ano, sem poder dá-lo em garantia para o contrato 

de alienação fiduciária e realizar vistoria junto ao DETRAN. Solidariedade 

entre a revendedora e a instituição financeira. Dano moral configurado. 

Quantum que se reduz para R$ 6.000,00 (seis mil reais) de forma a 

atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a 

que se dá parcial provimento na forma do art. 557, § 1º A, DO CPC. 

(0039051-30.2011.8.19.0001- APELAÇÃO CÍVEL- DES. MYRIAM 

MEDEIROS DA FONSECA COSTA. Julgamento: 02/04/2014- VIGESIMA 

SEXTA CÂMARA CIVEL). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVA-ME. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

ADEQUADAMENTE ARBITRADO. Substituído o veículo dado em garantia 

por outro de maior valor e solicitada a baixa da alienação pelo autor para 

que pudesse transferi-lo a terceiros, demorou o réu mais de três meses 

para efetuá-la, caracterizando a falha na prestação do serviço. A 

indenização por dano moral, além de compensar o dano extrapatrimonial, 

ostenta finalidade punitivo-pedagógica, de forma a desestimular o ofensor 

à reincidência de atos comissivos e/ou omissivos contra o consumidor. 

Negativa de seguimento ao recurso, na forma do artigo 557, caput, do 

Código de Processo Civil. (0033464-50.2010.8.19.0037- APELAÇÃO 

CÍVEL- DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES- Julgamento: 10/07/2014 

DECIMA PRIMEIRA CÂMARA CIVEL) Impera constar que ante a omissão da 

lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de 

indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente 

adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, 

ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, 

notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada 

caso. Destarte, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, 

o julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de 

ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja 

evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de 

alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos. Na busca de uma gradação adequada para o 

dano moral, o legislador não vinculou o julgador a uma regra, de forma a 

permitir uma discricionariedade que se faz presente dentro daquilo que se 

convencionou chamar de critério do lógico-razoável. No presente caso o 

valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

eis que proporcional e razoável entre o fato e seus efeitos, não 

representando enriquecimento para a parte autora, mas sim uma 

compensação pelos transtornos causados, além de penalidade para a 

parte ré, para evitar reiterado comportamento das requeridas que 

responderam solidariamente pelo débito diante da condição de 

fornecedoras de produtos e serviços. III – Dispositivo Ante o exposto, 

confirmo a tutela provisória ID n.º 10666646 e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, para 

CONDENAR as rés SOLIDARIAMENTE a pagarem à parte autora a quantia 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas 

as formalidades legais arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE NUNES DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003170-66.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DAIANE NUNES DE OLIVIERA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, H. 

B. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito a parte autora afirma ter sido inscrita 

em órgão de proteção ao crédito por débito já devidamente quitado, 

conforme demonstram comprovantes de pagamentos anexados no ID n.º 

10786510, 10786521 e 10786533. Observa-se que parte reclamada 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da inscrição do registro desabonar ao crédito. 

Na oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte 

requerida INTERBELLE foi devidamente citada a comparecer à sessão 

designada em, porém, não compareceu ao ato designado, mas apresentou 

manifestação no ID n.º 11559657. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. O Código de Processo 

Civil, em seus artigos 330, II, e 319, nos traz o seguinte: “Art. 330. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - quando 

ocorrer a revelia (art.319).” “Art. 319. Se o réu não contestar a ação, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Diante da 

inércia da parte requerida INTERBELLE restou estabelecida a sua revelia. 

Houve pedido de desistência do pedido em face da empresa H. B. DE 

ALMEIDA & CIA LTDA – ME. Verifica-se que a parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I do 

vigente CPC, conforme comprova os documentos anexados no ID n.º 

10786510, 10786521 e 10786533, uma vez que demonstrou os pedidos 

realizados e os devidos pagamentos nos respectivos vencimentos. Assim, 

a inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem 

comprovação de débito é indevida. Essa prática da requerida 

configurou-se como ilícita passível de reparação por dano moral, por 

sujeitar o consumidor (no caso a autora), a constrangimentos, 

aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de ser tratada 

como inadimplente e refratária ao cumprimento das obrigações que lhe 

estão destinadas. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do 

dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem 

decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome da parte autora 

em cadastro restritivo de crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito que ocasionou a negativação 

no valor de R$ 169,18 (cento e sessenta e nove reais e dezoito centavos) 

incluída no órgão de proteção ao crédito na data de 24.10.2017; b) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 24 de 538



CONDENAR a ré INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

no pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano 

moral em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a 

partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

sentença. Por último, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

em face da empresa H. B. DE ALMEIDA & CIA LTDA – ME. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12681791 foi interposto 

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

12738541 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

12681791, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE CARVALHO GHELLERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12711256/12711308, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia de nº 40939, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado pela parte contrária, 

bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000801-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. RECEBO 

o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12648653) 

no que tange à organização dos documentos que a acompanham. 

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar instrumento 

de procuração devidamente datado. Cumprida a determinação contida no 

parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida 

para comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, 

constando as advertências legais. Designe-se nova data para audiência 

de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de 

abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001058-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA LUCIA FONSECA 

SANSAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 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. 12665299 e 12665311, nos termos do § 

3° acima mencionado, devendo o autor Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS REIS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001041-54.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON DOS REIS 

QUEIROZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 
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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. 

12660950 e 12660913, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000802-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEIDIANA COSTA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO o pleito de 

emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12648680) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar instrumento de 

procuração devidamente datado. Cumprida a determinação contida no 

parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida 

para comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, 

constando as advertências legais. Designe-se nova data para audiência 

de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de 

abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCELO CAETANO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001049-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRO MARCELO CAETANO 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 

12663155 e 12663154, nos termos do § 3° acima mencionado, devendo o 

autor 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, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEIA ALMEIDA MACHADO TORREZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001053-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERLEIA ALMEIDA 

MACHADO TORREZAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS 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. 

12664432 e 12664434, nos termos do § 3° acima mencionado, devendo o 

autor Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000613-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA KLEIN 

RODRIGUES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. RECEBO 

o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12478302) 

no que tange à organização dos documentos que a acompanham. 

Intime-se a parte autora para, em cinco dias, juntar procuração 

devidamente datada. Cumprida a determinação supra, intime-se a autora, 

bem como cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de 

conciliação a ser designada. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação, considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de 

abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001054-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI MAYER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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 
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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. 

12664264 e 12664274, nos termos do § 3° acima mencionado, devendo o 

autor 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, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12560365 foi interposto 

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

12560373 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

12560365, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001055-38.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI MAYER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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. 

12664085 e 12664081, nos termos do § 3° acima mencionado, devendo o 

autor 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, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000612-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA KLEIN 

RODRIGUES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte 

autora (ID num. 12478310) no que tange à organização dos documentos 

que a acompanham. Intime-se a parte autora para, em cinco dias, 

apresentar procuração devidamente datada. Cumprida a determinação 

supra, intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-as 

acerca das consequências de eventual não comparecimento. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação, considerando não haver tempo 

hábil para o cumprimento. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001057-08.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IVANETE GONCALVES DE 

ALMEIDA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. 12665593 e 12665587, nos termos do § 

3° acima mencionado, devendo o autor Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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: 

1000611-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON VIEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial 

formulado pela parte autora (ID num. 12648776) no que tange à 

organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a parte autora 

para, em 10 (dez) dias, regularizar a representação judicial, apresentando 

instrumento de procuração confeccionado por instrumento público, nos 

termos dos artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. 

Cumprida a determinação supra, intime-se o autor, bem como cite-se a 

parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser 

designada, advertindo-os acerca do não comparecimento. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação, considerando não haver tempo 

hábil para o cumprimento. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000608-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. RECEBO o pleito de 

emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12478353) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em cinco dias, apresentar procuração devidamente 

datada. Cumprida a determinação supra, intime a autora, bem como cite-se 

a parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser 

designada, advertindo-as sobre as consequências do não 

comparecimento. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001056-23.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IVANETE GONCALVES DE 

ALMEIDA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. 12665593 e 12665587, nos termos do § 

3° acima mencionado, devendo o autor Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001052-83.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CICERA GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. 

12664742 e 12664725, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001051-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELEANDRO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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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. 

12662843 e 12662875, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001048-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001048-46.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZA BATISTA BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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. 

12663301 e 12663298, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON IUDI PAUKOSKI SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001039-84.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON IUDI PAUKOSKI 

SIMAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. 

12659666, 12659671, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001033-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA SIMONE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. 

12656306, 12656310, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GREGORIO SAROA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001031-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO GREGORIO SAROA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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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. 

12655752, 12655755, 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, 16 de 

abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001029-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADILSON FERREIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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. 

12655423, 12655425, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NERES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001028-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JULIANA NERES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 12655320, 12655323, nos termos do § 

3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE APARECIDA BUZZOLA RUELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12735181/12735197, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia de nº 37848, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado pela parte contrária, 

bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001073-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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. 

12654886, 12654891 e 12654894, 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, 

16 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010845-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010845-92.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA DOS SANTOS 

VIEIRA EXECUTADO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença/acórdão, REQUISITE-SE ao órgão de restrição de crédito a 

exclusão definitiva do nome da autora do banco de dados, referente ao 

débito objeto desta ação. INTIME-SE ainda a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FELIPE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES OAB - PR68908 (ADVOGADO)

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR OAB - PR76761 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR VALVERDE BIEGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000328-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FELIPE SANTIAGO 

REQUERIDO: VALMIR VALVERDE BIEGA Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos 

denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação designada, consoante termo 

juntado na movimentação nº 12524233 . Dispõe o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos do artigo 949, II, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte 

autora não justificou a ausência na audiência, razão pela qual deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, em face do disposto no 

artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 949, II, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FELIPE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES OAB - PR68908 (ADVOGADO)

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR OAB - PR76761 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR VALVERDE BIEGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000328-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FELIPE SANTIAGO 

REQUERIDO: VALMIR VALVERDE BIEGA Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos 

denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação designada, consoante termo 

juntado na movimentação nº 12524233 . Dispõe o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos do artigo 949, II, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte 

autora não justificou a ausência na audiência, razão pela qual deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, em face do disposto no 

artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 949, II, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. A. (EXECUTADO)

S. B. D. A. A. M. E. P. E. (EXECUTADO)

T. B. F. R. (EXECUTADO)

F. D. A. E. R. L. -. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001122-03.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 93.572,99; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: FORTI DE 

ALMEIDA E ROMERA LTDA - ME, FERNANDA FORTI DE ALMEIDA, TAIANE 

BRUNA FELIX ROMERA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha 

as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000888-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OVIDIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000888-21.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 124.193,75; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO OVIDIO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. Registra-se que 

se trata de “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaração de 

Nulidade de Cláusulas Contratuais” ajuizada por ANTÔNIO OVIDIO 

PEREIRA em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE MT. Requer a concessão da 

Gratuidade de Justiça. Com a inicial (ID 12488324) vieram os documentos 

de IDs 12488339/12488424. Após, vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido da parte autora, no que se 

refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. 

Ocorre que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é 

necessário que haja não só a declaração de hipossuficiência financeira, 

mas também a comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte 

autora, o que de fato não ficou demonstrado. Ademais, resta prejudicado 

o requerimento de Justiça Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, 

baseado tão somente da afirmação de hipossuficiência financeira, sem a 

demonstração da real capacidade econômica, objetivando apenas se 

beneficiar com a economia do pagamento das custas processuais e evitar 

eventual pagamento de honorários sucumbenciais, no caso de 

improcedência do pedido. Com efeito, a partir da análise dos documentos 

juntados aos autos, principalmente a Cédula de Crédito Bancário e 

afirmação presente na inicial, verifica-se que o Requerente possui uma 

propriedade rural, com área de 151,29 has (cento e cinquenta e um 

hectares, e vinte e nove ares), no valor de R$1.660.700,17 (um milhão, 

seiscentos e sessenta mil, setecentos reais e dezessete centavos), 

imóvel dado em garantia quando da assinatura do empréstimo bancário, 

assim, presume-se que este não se encontra no estado de miserabilidade, 

a justificar a concessão deste benefício, muito porque possui um 

patrimônio declarado SUPERIOR a um milhão de reais. Assim, em razão da 

inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento 

do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a entendimento 

jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 

20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 2016000486676 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 

no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça e DETERMINO a intimação da requerente, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo Código 

de Processo Civil. Anoto que em caso de litigância de má fé poderá a parte 

autora ser condenada ao pagamento do décuplo das custas processuais. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 2 de abril de 2018. ANTONIO 

FABIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001066-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. O. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001066-67.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 7.795,63; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos. Intime-se 

a parte autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001071-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001071-89.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 20.423,01; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR Vistos. Intime-se a parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001089-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERY CARLA CRUZ SOMERA OAB - 283.566.418-10 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001089-13.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CANCELAMENTO DE 

VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ISABELA CRUZ 

SOMERA REPRESENTANTE: KERY CARLA CRUZ SOMERA Parte Ré: 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Recebo a inicial, bem como 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da 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 13.105/15. Vislumbro que na Exordial, além dos 

pedidos de mérito, a Requerente pleiteia a inversão do ônus da prova, com 

fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Com a 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a inversão do ônus da 

prova assume inovadora roupagem, eis que detalhadamente regulada pelo 

Art. 373. A fim de bem clarificar a alteração sobre a distribuição do ônus 

da prova, transcrevo os §§1º e 2º do referido dispositivo normativo 

adiante: §1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. §2º. A decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. Noutros termos, verificando o Magistrado que 

há excessiva dificuldade na produção de prova por uma das partes, o 

ônus da prova poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, 

devendo-se oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de 

dele se desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a 

transferência de ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser 
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cumprido por qualquer uma das partes. Verifica-se que o §1º do art. 373 

do CPC, bem se aplica ao caso “sub judice”, tendo em vista que é ônus 

extremamente dificultoso que a parte Requerente traga aos autos 

documentos que estejam em posse do Requerido, imprescindíveis à 

solução da controvérsia, quais sejam os protocolos de atendimento e 

outros documentos hábeis a comprovar a questão nos autos discutida. 

Sendo assim, DEFIRO a inversão do ônus da prova somente e 

especificamente quanto aos documentos que estejam em posse da 

Requerida atinentes à comprovação do cancelamento/remanejamento dos 

voos realizados. Outrossim, a presente demanda tramitará sob a égide do 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Outrossim, nos termos 

do art. 334 do NCPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de 

junho de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se o Requerido e 

intime-se a Requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Consigne-se em nos mandados destinados à 

Requerente e ao Requeridodestinados aos Requeridos e r da causa.es 

entos para com o Procedimento Comum que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. O mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para 

contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na 

inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RAMOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(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)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003069-29.2017.8.11.0007 DORIVAL RAMOS RODRIGUES 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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. Alta Floresta, 17 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000103-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000103-93.2017.8.11.0007 LUCIANA VAZ MARTINS RINALDO 

RIBEIRO DE SOUZA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas as partes para manifestação nos 

presentes autos acerca do laudo de estudo psicossocial ID 11024435, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 17 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE LIMA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA FERNANDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000975-11.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 12.033,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: VANESSA DE LIMA FERNANDES Parte Ré: RÉU: JOAO PEREIRA 

FERNANDES Vistos. Defiro o pedido de ID. 12640371, diante da 

explanação da Parte Autora, logo, REDESIGNO a audiência marcada 

nestes autos para o dia 18 de junho de 2018, às 15h00min. Deverá a 

patrona informara em 48h o atual endereço da parte autora, sob pena de 

extinção do feito. Com a informação do endereço, intime-se a autora por 

carta AR para que compareça para prestar depoimento pessoal sob pena 

de confissão. Intimem-se com urgência. Cumpra-se conforme decisão de 

ID. 12271067. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000446-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DAMASCENO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 90 (NOVENTA) 

D I A S  G R A T U I T O  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000446-89.2017.8.11.0007 - PJE Valor causa: R$ 1.000,00 Espécie: 

INTERDIÇÃO INTERDITANTE: ROSA DAMASCENO SANTOS 

INTERDITANDO: FLAVIO ANTONIO SANTOS, brasileiro, solteiro, incapaz, 

portador do RG n.º desconhecido, inscrito no cadastro de pessoas físicas 

sob o n.º 742.055.441-20, residente e domiciliado no Sitio Nova República, 

Linha n.º 13, Comunidade Jersusalém, Carlinda-MT, 78.587-000. 

CURADOR NOMEADO: ROSA DAMASCENO SANTOS, brasileiro, casada, 

aposentada, portadora do RG n.º 1376108-0 SSP/MT, inscrita no cadastro 

de pessoas físicas sob o n.º 948.900.211-91, residente e domiciliada na 

Sitio Nova República, Linha n.º 13, Comunidade Jersusalém, Carlinda-MT, 

78.587-000 OBSERVAÇÃO: O interditando é portador de "Síndrome de 

Down”, de caráter permanente, com incapacidade absoluta. Sentença:" 

Vistos. ROSA DAMASCENO SANTOS propôs Ação de Interdição em face 

de seu esposo JOAQUIM DE SOUZA SANTOS e seu filho FLÁVIO 

ANTÔNIO SANTOS, alegando, em síntese, que a autora é casada com o 

réu Joaquim, conforme inclusa certidão de casamento, enquanto o réu 

Flavio é filho do casal. Aduz que o réu Flávio é portador de “Síndrome de 

Down”, sendo incapaz de gerir os autos da vida civil, tanto é verdade que 

nos autos de n. 184/97, que tramitou na Primeira Vara de Alta Floresta/MT 

foi decretada por sentença a interdição do réu Flávio, nomeando o 

Estado-Juiz o réu Joaquim como Curador Especial do filho. Que em 

meados no mês 01.2017 o réu Joaquim sofreu acidente de trabalho, vindo 

a sofrer “politrauma, trauma torácico e craniano”, todavia, em decorrência 

de seu grave estado de saúde fora transferido para o Pronto Socorro de 

Cuiabá/MT, onde se encontra internado em leito de UTI. Que em 

decorrência disso, o réu encontra-se impedido de gerir os atos da vida 

civil, e, como consequência, de dar continuidade a curatela do filho-réu 

Flávio, motivo pelo qual, requer sua nomeação como Curador Especial de 

ambos os requeridos. Recebida a inicial (ID 4917850), deferiu-se o pleito 

liminar, determinando-se a expedição do competente termo de curatela 

provisória. A Parte Autora informou o falecimento do interditando Joaquim 

de Souza Santos, ID 5049053, instruindo os autos com sua certidão de 

óbito (ID 5049060). A Parte Autora manifestou-se, conforme ID 5494794, 

pugnando pela expedição de Alvará Judicial em favor da Autora. 

Declarado extinto o feito em reação ao interditando Joaquim de Souza 

Santos, bem como deferido o pedido de expedição de ofício (ID 5521286). 

Termo de audiência de instrução e julgamento (ID 8702134). O Ministério 

Público Estadual manifestou-se, conforme ID 9136485, pugnando pela 

procedência do pedido inicial. A Parte Autora manifestou-se conforme ID 
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9184359. FUNDAMENTO. DECIDO. Procede a pretensão inicial, no sentido 

de se deferir a substituição da curatela do interditando, senão vejamos. A 

incapacidade do interditando restou devidamente demonstrada por meio de 

sua oitiva pessoal, na qual se verificou que o interditando é portador de 

“Síndrome de Down”, de caráter permanente, com incapacidade absoluta. 

Dessa forma, em razão da “Síndrome de Down”, constatou-se que o 

interditando não tem o discernimento necessário para os atos da vida civil, 

necessitando, para tanto, de pessoa devidamente habilitada. Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, para 

decretar a interdição de FLÁVIO ANTÔNIO SANTOS, nomeando-lhe como 

curadora sua genitora, ROSA DAMASCENO SANTOS. Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a inscrição da 

interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73. Outrossim, seja 

publicada a presente sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual 

Código de Processo Civil. Por fim, serve cópia da presente sentença como 

ofício ao Banco Bradesco, para que cumpra a liminar deferida, para que a 

autora possa realizar o saque dos valores previdenciários, vinculados à 

conta 0200160-8, agência n. 1380-3, de titularidade do Falecido Joaquim 

de Souza Santos, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Isento 

de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação em 

verba honorária. Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida 

inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário." Eu, Simone Aparecida Linares, técnico 

judiciário, digitei. Alta Floresta, 13 de setembro de 2017. Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AV. ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO- 

TELEFONE: (66) 3512-3600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000152-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000152-71.2016.8.11.0007 ASSAF & ASSAF LTDA - EPP 

CARLOS ROBERTO PEREIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de abril de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001220-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA RAMOS (AUTOR)

ALGENOR DA SILVA RAMOS (AUTOR)

PRISCILA ALVES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001220-56.2016.8.11.0007 ALGENOR DA SILVA RAMOS e 

outros (2) MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO 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. Alta Floresta, 17 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001211-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA BORGES GONCALVES CANAVAROLLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 1 2 1 1 - 6 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A SARA BORGES GONCALVES CANAVAROLLI 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca do valor depositado judicialmente, bem como para 

requerer o que entender de direito conforme determinado na decisão ID 

8257434, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 17 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140207 Nr: 3051-59.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Creditos Financeiros

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 Vistos.

HOMOLOGO o cálculo de fl41-v para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, no que tange ao valor de R$ 378,75 (trezentos e setenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos).

DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto aos honorários 

sucumbenciais, devendo ser depositado na conta apresentada à fl.46.

Com o depósito do valor, ao Arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103339 Nr: 5056-93.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Marisa Meyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Brito

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

Fagundes - OAB:22.276/O

 Vistos.

Trata-se de “Ação Monitória” interposta por Janete Cristina dos Santos 

Mantovani em face de José Ferreira de Brito.

Designada audiência de conciliação, esta se realizou conforme termo de 

fls.67/67-v, e restou exitosa, noticiando a realização de acordo, 

requerendo a sua homologação com o escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.67/67-v), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Isentos do pagamento de custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 4937-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdFF

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

OAB:MT/16.325, Douglas Beckmann Morel Luck - OAB:MT/20750-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Tendo em vista o pedido reconvencional de folhas 102 verso/103 Julgo 

Procedente o pedido reconvencional para deferir a Guarda do Menor 

Abdiel dos Santos Farias para o Réu Pedro Ribeiro de Farias Filho, 

condenando ainda a autora senhora Célia dos Santos de Farias a pagar 

ao menor Abdiel, Alimentos no valor de 25% do salário mínimo.Quanto ao 

pedido de visitas defiro a cada genitor, visitas em finais de semanas 

alternados, com filho que não detém a guarda, bem como 50% das férias 

escolares reciprocamente.Dessa forma Julgo Extinta a Ação sem 

Resolução do Mérito com relação aos outrora menores Giovani e Dione, e 

no mais, Extinto o Feito com Resolução de Mérito nos termos acima 

explicitados.Isento as partes de custas e honorários, visto que são 

hipossuficientes economicamente. Expeça-se Termo de Guarda 

demandado e averbação no assento de casamento dos divorciados, qual 

deverá ser retirado pelos interessados.Nada sendo requerido, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo.”Nada mais havendo a consignar, por mim, 

__, Joana Reis, Assessora de Gabinete II, nomeada Oficial escrevente 

para o ato, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 “Vistos

Decreto a revelia do Senhor Altair Afonso Krepsz e Senhor Zaqueu 

Bernardes de Souza, tendo em vista que foram citados conforme certidão 

de folhas 35 e não apresentaram contestação, todavia, os efeitos da 

revelia serão apurados no momento da sentença tendo em vista as 

contestações ofertadas pelos demais réus, já que contra alguns fatos a 

defesa desses poderá aproveitar aos revéus em determinados pontos.

Cobre com urgência Carta Precatória de Intimação expedida para os Réus, 

com a juntada, dê-se vista de 05 dias para os patronos do requerente, 

para requererem o que entender de direito.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, __, Joana Reis, Assessora de 

Gabinete II, nomeada Oficial escrevente para o ato, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127735 Nr: 3935-25.2015.811.0007

 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: JOSÉ LOPES DE SÁ, Maria Lucia de Sá, GVA 

Incorporações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda, Beatriz Alves de 

Freitas, JOSÉ LOPES DE SÁ, Maria Lucia de Sá, Paulo Lopes Pineda 

Batista, Isau Maciel Vadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440, Cyntia da Silva Lima Gilarde - OAB:MT/ 20.996, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 “Vistos

Indefiro de pedido de redesignação de audiência.

 Declaro encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para 

sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, __, Joana Reis, Assessora de 

Gabinete II, nomeada Oficial escrevente para o ato, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143497 Nr: 4884-15.2016.811.0007

 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: Celia Regina Pereira Monteiro

 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

 Intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia médica 

designada para o dia 16/05/2018 às 08h00 no Hospital Cristo Redentor, 

localizado na Rua F, Setor F, Alta Floresta, com o médico perito Dr. Tavico 

Cesar Arendt.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132789 Nr: 6681-60.2015.811.0007

 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: Lourival da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de R$ 337,50 

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro.Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que 

FIXO em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2º e § 8o do art. 85 do 

NCPC.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.P.R.I.EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do médico perito.Decorridos 30 

(trinta) dias após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença pelo Autor, ao ARQUIVO com as baixas 

pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 2102-84.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, André 

Luis Teixeira da Costa, Ney Garcia Almeida Teles, Manuel João Marques 
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Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Procurador do Município de Alta 

Floresta-MT - OAB:

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

OAB:5091-B, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida 

Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador dos 

requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, André Luis Teixeira da 

Costa e Manuel João Marques Rodrigues para apresentar as alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 1832-11.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHAT, Celma de Freitas Angoti Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca do alvará nº 395221-5 e do 

comprovante de depósito de fls. 159/161, bem como para requerer o que 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71283 Nr: 4254-66.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, ROMILCE FRANCISCO 

DIAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos 

de fls. 92/109, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144173 Nr: 5287-81.2016.811.0007

 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: Elias Jose da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do relatório 

técnico de estudo social de fls. 58/60, bem como para requerer o que 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101637 Nr: 3313-48.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor A, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de intimação do executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001109-04.2018.8.11.0007

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:

PEDRO DO NASCIMENTO CASTUERA (EXECUTADO)

APARECIDA MARQUES CASTUERA (EXECUTADO)

CAOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001109-04.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 189.785,54; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: CAOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, 

APARECIDA MARQUES CASTUERA, PEDRO DO NASCIMENTO CASTUERA 

Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo 

Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos 

termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEANDRO KUNTZ (EXECUTADO)

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001414-56.2016.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 55.507,25; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: ALLIANCE 

CONSTRUTORA LTDA - EPP, ELOIR CELSO KUNTZ, LEANDRO KUNTZ 

Vistos. Defiro o pedido de ID. 1255011. Decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, voltem-me os autos IMEDIATAMENTE conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001029-11.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES MARIANO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOMERO BISPO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001029-11.2016.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MOIZES 

MARIANO PRADO Parte Ré: REQUERIDO: HOMERO BISPO DE SOUZA 

Vistos. Torno sem efeito a decisão de ID. 11299822, vez que lançada 

equivocadamente. Por outro lado, DEFIRO o pedido de ID. 11145741. 

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias e não 180 (cento e 

oitenta), nos termos do artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a 

qualquer momento solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias. Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se 

e intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000920-26.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.213,78; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência requerida, julgo 

portanto extinta a presente demanda sem resolução do mérito com base 

no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita pleiteada, suspendendo 

a exigibilidade das custas processuais. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000122-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000122-65.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 9.084,16; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO Vistos. 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs 

Embargos de Declaração em face da sentença de ID. 12347537, aduzindo 

conter a mesma erro/contradição. Conheço o recurso, eis que tempestivo, 

e o ACOLHO. Compulsando os autos, verifico que houve o alegado 

erro/contradição na sentença embargada. Desta forma, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos de declaração e DETERMINO que 

se faça constar na sentença proferida ao ID. 12347537, que: “Homologo o 

pedido de desistência formulado pela parte requerente, ID. 12083172, e 

por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em eventuais 

gravames. Deixo de condenar a Autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a Requerida sequer foi citada, por outro lado 

condeno a Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais. Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas 

necessárias. Cumpra-se.” Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 16 de 

abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000017-88.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 5.026,28; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em desfavor de ROSA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, todos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

a Parte Autora pugnou pela desistência da presente ação (ID. 12481583). 

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Homologo o pedido de desistência formulado pela Parte 

Requerente, ID. 12481583, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as 

baixas necessárias em eventuais gravames. Deixo de condenar a autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado condeno a 

Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais. 

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 09 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EXECUTADO)

M. A. MENDES - EPP (EXECUTADO)

ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001463-97.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 61.114,75; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: M. A. MENDES - EPP, MIGUEL ANTONIO MENDES, ELIANA 

REGINA CECCONELLO MENDES Vistos. Trata-se de “Ação de Execução 

por Título Executivo Extrajudicial” ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A 

em face de M. A. MENDES – EPP, MIGUEL ANTÔNIO MENDE e ELIANA 

REGINA CECCONELLO MENDES, todos qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, as Partes celebraram acordo ao ID. 4543764, pugnando, 
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assim, pela extinção da presente ação. Após, os autos vieram-me 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as 

partes (ID. 4543764), o que faço com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pro rata, 

ademais, quanto aos honorários advocatícios, nos termos do acordo 

celebrado, a Parte Executada deverá arcar com eventuais ônus de 

sucumbência. Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas 

necessárias, observando-se as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001496-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

MAURO GESUALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001496-87.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 36.895,55; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Parte Ré: EXECUTADO: JOSE CARLOS FERREIRA, MAURO 

GESUALDO Vistos. Trata-se de “Ação de Execução por Título Executivo 

Extrajudicial” ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE/MT em desfavor de JOSÉ CARLOS FERREIRA e MAURO 

GESUALDO, todos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, ao ID. 

12441250 as Parte informaram a celebração de acordo, pugnado, assim, 

pela extinção da presente ação. Vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID. 

12441250), o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. As custas processuais serão pagas 

pela parte Executada Mauro Gesoaldo, quantos aos honorários 

advocatícios, inexiste condenação. Após o trânsito em julgado, deem-se 

as baixas necessárias, observando-se as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 66/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, 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 Portaria nº 19/2018/DF, de 15.2.2018, e a Portaria nº 

41/2018/DF, de 16.3.2018, que estabeleceram as Escalas de Plantão 

Regional Mensal desta Comarca para os meses de março e abril do 

corrente ano;

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;

CONSIDERANDO concessão de licença paternidade ao Gestor Stephano 

Brito;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 19/2018/DF, de 15.2.2018 e a 

Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, no que tange ao Plantão Judiciário 

Regional dos Gestores Judiciários desta Comarca, nos dias abaixo 

especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 27 a 31 de MARÇO de 2018

Gestor(a)Judiciário(a)JANETE GEHM

Telefones: (66) 99961-2976

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 1º a 6 de ABRIL de 2018

Gestor(a)Judiciário(a) JANETE GEHM

Telefones: (66) 99961-2976

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 – CNGC).

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 

véspera 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 - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 13 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 26 Nr: 33-94.1983.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acilino Soares Bezerra Filho 

- OAB:PI/1.889, Danielle Fernandes Guida Mascarenhas - 

OAB:BA/40.170

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a petição da oficiala 

de justiça de fl. 622, reitera-se a publicação anterior, para que seja 

intimada a parte autora, deposite nos autos a quantia de R$ 625,00 

(seiscentos e vinte e cinco reais), em favor da meirinha, Bazelice Xavier 

Mendes, tendo em vista as diligências já realizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104398 Nr: 9400-97.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucélia Campelo de Albuquerque Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Andrade Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Alessandra Kelly Chaves Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adam Luiz Claudino de Brito 

- OAB:12193/MT, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S CORBELINO - 

OAB:5037

 INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do cumprimento ou 

não do acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância 

tácita e consequente extinção do processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no adimplemento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211881 Nr: 10603-21.2015.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRSG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 89, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parter requerida, via matéria de imprensa, para apresentar 

alegações finais em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223203 Nr: 4809-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSL, GLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que foram 

apresentadas questões preliminares arguidas nas contrarrazões, 

impulsionoo o feito para que seja intimada a parte apelante/requerente 

para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º 

e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203125 Nr: 5566-13.2015.811.0004

 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: Borges & Silva Produtos de Combustível Ltda, Nattiely 

Borges Rodrigues, Marcio Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padovani & Vieira Ltda, Douglas Evangelista 

Padovani, Bruna Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.536,22 (hum mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 666,36 (seiscentos e sessenta e seis reais e 

trinta e seis centavos), referente à custas, e R$ 769,41 (setecentos e 

sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), referente a taxa, e o 

valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172885 Nr: 6029-23.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNSR, NdSR, VAdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela do Carmo Reis - 

OAB:GO 18.727, ISLEY FERREIRA VILAS BÔAS - OAB:OAB/GO 22.772

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

516,10 (quinhentos e dezesseis reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 283,67 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e 

sete centavos), referente à custas, e R$ 131,98 (cento e trinta e um reais 

e noventa e oito centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214077 Nr: 11905-85.2015.811.0004

 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: Patrick Gonçalves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda, Império Prestadora de 

Serviços em Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICK GONÇALVES GARCIA, Cpf: 

01763089118, Rg: 2015523-9, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois 

esse encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

dar andamento no feito.

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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 23 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196095 Nr: 1190-81.2015.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdSP, EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanisse Monteiro Campos - 
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OAB:21827

 Vistos.

1. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

2. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3690 Nr: 1196-21.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Sucessor do Banco Bemat 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Carolino Severo, José Alvibar da 

Silva, Tânia Mariza Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUZA - 

OAB:3.968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERIDAS, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 1.497,49 (hum mil quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e 

nove centavos), a que foram condenados nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.080,24 (hum mil e oitenta 

reais e vinte e quatro centavos), referente à custas e o valor 

correspondente a R$ 417,49 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta 

e nove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas, preencher os valores 

correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3786 Nr: 1692-50.1997.811.0004

 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: Jonatham Watson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA HANSCH PEREIRA, SONIA MARIA 

HANSCH PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

287,31 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 203,01 (duzentos e três reais e um centavo), 

referente à custas e o valor correspondente a R$ 84,30 (oitenta e quatro 

reais e trinta centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas, preencher os valores 

correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3641 Nr: 683-53.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autonorte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. Pirani & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:4471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

224,84 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 121,44 (cento e vinte e um reais e quarenta e 

quatro centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 

103,40 (cento e três reais e quarenta centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220070 Nr: 2865-45.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, MVCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

6.575,77 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reias e setenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 3.237,35 (três mil duzentos e 

trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), referente à custas, e R$ 

3.288,20 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 50,22 (cinquenta reais e 

vinte e dois centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167836 Nr: 10711-55.2012.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regis Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emilio Esper Filho - 

OAB:SP/153.978, Paulo Roberto Gabuardi Junior - OAB:SP/227.923

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.281,97 (quatro mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 4.222,92 (quatro mil duzentos e 

vinte e dois reais e noventa e dois centavos) e o valor correspondente a 

R$ 59,05 (cinquenta e nove reais e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2839 Nr: 2619-16.1997.811.0004

 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: Evaldo Della Justina, LEONI BACKER DELLA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

671,72 (seiscentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 587,42 (quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta 

e dois centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 84,30 

(oitenta e quatro reais e trinta centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3230 Nr: 1895-46.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crispim Cortez & Abud Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

377,87 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 274,47 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta 

e sete centavos), referente à custas, e o valor correspondente a R$ 

103,40 (cem e três reais e quarenta centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243092 Nr: 1459-52.2017.811.0004

 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: Patricia Marques Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar - Faculdades Unidas do Vale do 

Araguaia

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrya borges freitas. - 

OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

439,18 (quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 169,15 (cento e sessenta e nove reais e quinze 

centavos), referente à custas, e R$ 219,81 (duzentos e dezenove reais e 

oitenta e um centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

50,22 (cinquenta reais e vinte e dois centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178601 Nr: 555-37.2014.811.0004

 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: João Sales do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:OAB/MT 22131/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

583,26 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 280,12 (duzentos e oitenta reais e doze centavos), 

referente à custas, e R$ 202,69 (duzentos e dois reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220533 Nr: 3161-67.2016.811.0004

 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): N. V. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

efetuar o preparo da CP de busca e apreensão já expedida nos autos, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 664-37.2003.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 8.625-A

 Certifico que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

verifiquei que a Carta Precatória de fls.156 foi distribuida na Comarca de 

Porto Alegre do Norte - MT sob Código 96299 e encontra-se aguardando o 

pagamento de diligência ao Sr. Oficial de Justiça pelo Autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263780 Nr: 15345-21.2017.811.0004

 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: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira's Hotel e Eventos - Eirelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT, FABIANA KARLLA BANDEIRA CASTRO - OAB:14600 

GO

 Certifico e dou fé que a contestação/reconvenção apresentada pelo 

requerido às fls. 64/84, são tempestivos. Outrossim, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, querendo, 

no prazo de 15 dias, apresente impugnação a contestação e resposta a 

reconvenção interposta.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206370 Nr: 7366-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência urbana do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do executado da penhora 

realizada, no valor de R$ 18,00, 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.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246506 Nr: 3862-91.2017.811.0004

 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: João Bosco Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stephania Castro Perim Parreira, Silvio Roberto 

Soto, GRAZIELI CASTRO PERIM, Rozana Castro Perim, Ana Lucia Ribeiro 

Soto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 139/152 apresentado pela 

parte autora, fora interposto tempestivamente e preparado Às folhas 

153/154. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226152 Nr: 6557-52.2016.811.0004

 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: F. K. de Oliveira Me, Fran Karlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Ferreira Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRYA BORGES FREITAS - 

OAB:19.392, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA KARLLA BANDEIRA 

CASTRO - OAB:14600 GO

 Certifico e dou fé que a contestação/reconvenção apresentada pelo 

requerido às fls. 64/84, são tempestivos. Outrossim, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, querendo, 

no prazo de 15 dias, apresente impugnação a contestação e resposta a 

reconvenção interposta.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42168 Nr: 1654-91.2004.811.0004

 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: Ulisses Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 1654-91.2004.811.0004, Protocolo 

42168, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272191 Nr: 2418-86.2018.811.0004

 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: Nina Tereza de Oliveira Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul Darci Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 2418-86.2018.811.0004, 

Protocolo 272191, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160688 Nr: 1364-95.2012.811.0004

 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: José Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, Lucineide Maria de Almeida 

Albuquerque - OAB:72973/SP, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ PAULO 

GONSALVES DE RESENDE, para devolução dos autos nº 

1364-95.2012.811.0004, Protocolo 160688, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51696 Nr: 1413-83.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilcar Penze de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

1413-83.2005.811.0004, Protocolo 51696, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258483 Nr: 11821-16.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Sanchez Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11821-16.2017.811.0004, Protocolo 258483, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96864 Nr: 1838-37.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Mendes Reges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

1838-37.2010.811.0004, Protocolo 96864, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167547 Nr: 10360-82.2012.811.0004

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

10360-82.2012.811.0004, Protocolo 167547, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102972 Nr: 7976-20.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchiades Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7976-20.2010.811.0004, Protocolo 102972, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184357 Nr: 5765-69.2014.811.0004

 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: Simone Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5765-69.2014.811.0004, Protocolo 184357, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104110 Nr: 9112-52.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMPER CLIMATIZAÇÃO COM. SERV. REPR. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9112-52.2010.811.0004, Protocolo 104110, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207274 Nr: 7904-57.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7904-57.2015.811.0004, Protocolo 207274, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57058 Nr: 886-97.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nunes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

886-97.2006.811.0004, Protocolo 57058, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241177 Nr: 90-23.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renes Goulart de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

90-23.2017.811.0004, Protocolo 241177, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224510 Nr: 5626-49.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Diniz Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5626-49.2016.811.0004, Protocolo 224510, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188475 Nr: 9058-47.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9058-47.2014.811.0004, Protocolo 188475, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162920 Nr: 4272-28.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

4272-28.2012.811.0004, Protocolo 162920, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199142 Nr: 3202-68.2015.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Editora e Distribuidora de Livros

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3202-68.2015.811.0004, Protocolo 199142, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258623 Nr: 11897-40.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo A. do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11897-40.2017.811.0004, Protocolo 258623, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173726 Nr: 6942-05.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6942-05.2013.811.0004, Protocolo 173726, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190850 Nr: 10916-16.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina dos Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

10916-16.2014.811.0004, Protocolo 190850, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71592 Nr: 4853-19.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilcar Penze de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

4853-19.2007.811.0004, Protocolo 71592, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221374 Nr: 3669-13.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neon Distribuidora de Produtos Eletrônicos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3669-13.2016.811.0004, Protocolo 221374, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93327 Nr: 7176-26.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. Lima Goes - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7176-26.2009.811.0004, Protocolo 93327, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162609 Nr: 3880-88.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Marques Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3880-88.2012.811.0004, Protocolo 162609, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210533 Nr: 9859-26.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Veículos Multimarcas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9859-26.2015.811.0004, Protocolo 210533, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207290 Nr: 7919-26.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Emílio da Costa Bilego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7919-26.2015.811.0004, Protocolo 207290, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 176337 Nr: 10295-53.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moreira da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DALVA RODRIGUES 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

10295-53.2013.811.0004, Protocolo 176337, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164841 Nr: 6717-19.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalves da Cunha & Silva Filho Ltda, 

Jesusmar Gonçalves da Cunha, João Moreira da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DALVA RODRIGUES 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

6717-19.2012.811.0004, Protocolo 164841, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49006 Nr: 784-12.2005.811.0004

 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: Lilian Limongi de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho, Adalto de Freitas, 

Breno Miranda de Freitas, Ana Paula Nascimento Freitas, Celma Alves 

Guimarães, Nildaci Miranda de Freitas, Carlos Antônio Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA BIZERRA DE PAULA 

MARTINS DE ARAÚJO - OAB:13.824 GO, OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO 

- OAB:5.570/GO, WALDOMIRO DE AZEVEDO FERREIRA - OAB:4112/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:5313-A, MARCOS AFONSO BORGES - OAB:1129-GO, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A, VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - 

OAB:2547/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA Lilian Limongi de Freitas e a 

PARTE REQUERIDA Adalto Freitas Filho, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

25.495,12 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e doze 

centavos) para cada um, a que foram condenados nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 12.717,97 

(doze mil setecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), 

referente à custas, e R$ 12.777,15 (doze mil setecentos e setenta e sete 

reais e quinze centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244625 Nr: 2490-10.2017.811.0004

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ferreira Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 89, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266922 Nr: 17315-56.2017.811.0004

 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: Nercy Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 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 Do 

documento de fls. 43, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270709 Nr: 1470-47.2018.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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$ 325,00 (trezentos e vinte e 

cinco reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249017 Nr: 5550-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de 

Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Marques da Costa - 

OAB:17398/GO, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 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 que, no prazo de 05 dias, efetue 

o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 276,40, e Taxa 

Judiciária no valor de R$ 127,61, através das Guias competentes, a ser 
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expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), bem como para recolher as custas do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 100,45, podendo o pagamento 

ser feito através de depósito bancário diretamente na conta corrente nº 

52.600-2, da agência 7140-4, do Banco do Brasil S/A. Tal providência 

deverá ser adotada, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do TJ/MT, para protesto, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270401 Nr: 1283-39.2018.811.0004

 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: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Elisa Souza, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048

 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$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252420 Nr: 7934-24.2017.811.0004

 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: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos - 

OAB:5.313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7934-24.2017– Código 252420

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Roberto Ângelo de Farias, em face do Ministério 

Público.

Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, pela suspensão dos autos 

em que tramita o cumprimento de sentença, e no mérito a declaração da 

nulidade absoluta do processo 9156-37.2011.811.0004.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que não restou 

devidamente demonstrado, a prima facie, a probabilidade do direito, uma 

vez que, a princípio, o autor é o representante do município, a quem foi 

atribuída a responsabilidade na sentença da ação de obrigação de fazer 

objurgada.

Ademais, salvo melhor juízo, trata-se de sentença com a força conferida 

pela autoridade da coisa julgada, em face do município de Barra do 

Garças, gozando, assim, de força suficiente para resistir ao momento 

processual, especialmente antes da oitiva do demandado.

 Destarte, por entender não restar devidamente preenchido o requisito da 

probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de 

urgência vindicada, indefiro-a, no momento.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 27 de junho de 2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270033 Nr: 1053-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->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: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Deste modo, concedo a tutela provisória à requerente, devendo ser 

anotado o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores no 

rosto dos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de 

Valores, cuja numeração única é 1884-26.2010.811.0004 e código 96910, 

em trâmite na 4ª Vara Cível desta comarca. CITE-SE o requerido, no 

endereço constante na inicial, e o INTIME para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 27 de junho de 2018, às 

17h00min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de seus 

advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.INTIME-SE 

o Ministério Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 12 de abril de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249017 Nr: 5550-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de 

Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Marques da Costa - 

OAB:17398/GO, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5550-88.2017.811.0004 – CÓDIGO 249017

Vistos.

Constatam-se dos autos que em momento algum foram demonstrados os 

requisitos legais de concessão do benefício de gratuidade da justiça. 

Assim, restando frustrada a oportunidade de comprovação, indefiro a 

justiça gratuita, com fulcro no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intime a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, quitar as custas 

iniciais devidas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257246 Nr: 11026-10.2017.811.0004

 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: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Lemos Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11026.2017.811.0004 - Cód. 257246

Vistos.

A fim de assegurar o efetivo cumprimento da medida liminar deferida às 

fls. 84 e ss, torna-se viável a determinação de bloqueio do veículo via 

RENAJUD.

Sendo assim, defiro a restrição de circulação pleiteada, sendo, portanto, 

bloqueado por meio do sistema RENAJUD o veículo de marca VOLVO, 
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modelo FH12, placa AOM0227, ano 2006/2006, chassi 

9BVAN50C96E717452 que se encontra em posse do requerido.

Intime-se o executado da restrição realizada, podendo, no prazo de 05 

dias, requerer o que entender de direito.

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 dias, pleitear o 

que entender de direito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270799 Nr: 1518-06.2018.811.0004

 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: Valtiane Ferreira Medeiros

 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:

 PROCESSO Nº 1518-06.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270799

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT – INVALIDEZ 

PERMANENTE movida por VALTIANE FERREIRA MEDEIROS em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 26, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 04 de julho de 2018, 

quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270853 Nr: 1561-40.2018.811.0004

 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: Iolanda Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.IV – CITEM-SE os confinantes do 

imóvel usucapiendo, descritos na inicial com os respectivos endereços 

ora indicados. V – CITEM-SE, por edital, eventuais interessados, na 

observância do que dispõe o art. 246, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.VI – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 19 de junho de 2018, 

terça-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.VII – INTIMEM-SE as 

Fazendas Públicas, por meio de seus representantes legais, para 

manifestarem ou não interesse no feito. Publique-se. Registra-se. 

Citem-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Barra do 

Garças-MT, 10 de abril de 2018. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270709 Nr: 1470-47.2018.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1470-47.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270709

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de GUIOMAR RUWSR.

CITE-SE o requerido para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, o requerido poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, o requerido poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 66/67.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 10 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270401 Nr: 1283-39.2018.811.0004

 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: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Elisa Souza, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a liminar pretendida, determinando que o requerido desocupe o 

imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.Nos termos do art. 334 do CPC, 

designo para o dia 30 de maio de 2018, às 13:30 (MT), audiência de 

conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e 

Mediação.Intime-se a parte autora, com as advertências do art. 334, § 8º 

do CPC.Cite-se o requerido, para comparecer a audiência, com 

observação ao art. 334, § 8º, ambos do CPC, e não sendo frutífera a 

conciliação, querendo, no prazo de 15 dias, apresentarem contestação, 

sob pena de revelia, art. 335, I do CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 11 de abril de 2018. CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212996 Nr: 11247-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Antônio Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705, 

Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. OficiaL DE Justiça de fls. 171, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271295 Nr: 1817-80.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera. INTIMEM-SE as partes para 

comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo para o 

dia 15 de agosto de 2018, quarta-feira, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271288 Nr: 1810-88.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera. INTIMEM-SE as partes para 

comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo para o 

dia 15 de agosto de 2018, quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato 

Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1388-16.2018.811.0004

 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: Ananilha Barreira Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1388-16.2018.811.0004 - Cód. 270562

 Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido, via missiva, no endereço constante na inicial, e o 

INTIME para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 04 

de julho de 2018, às 15h00min, na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime-se a autora.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271156 Nr: 1714-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Felipe de Souza Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA GOMES - 

OAB:84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel SANDERO EXP 

1.6 FLEX, MARCA RENAULT, ANO 2011, COR PRATA, CHASSI 

93YBSR7UHCJ859536, PLACA NWF-9808, a ser cumprida por meio de 

mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do 

bem e seus respectivos documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, 

do CPC, após a apreensão do veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho 

deposite-o em favor do autor, ou da pessoa de quem este indicar, 

mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor 

de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o 

artigo 697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, 

cientificando-a acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 

o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 

liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia do requerido, conforme dispõe o artigo 344 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211664 Nr: 10477-68.2015.811.0004
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 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 requerido, para querendo, no prazo de QUINZE 

dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 82/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220309 Nr: 3014-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA BORGES - ME, Luiz Paulo 

Carloni Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 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$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos, para expedição do mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205490 Nr: 6876-54.2015.811.0004

 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: David Lincoln de Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 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, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar os documentos desentranhados 

dos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250145 Nr: 6659-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Aparecido Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

proposta pelo Banco Volkswagen s/a, em face de Eloi Aparecido Galvan, 

todos qualificados e individualizados nos autos em epígrafe.

A fl. 80 a parte requerente vem aos autos pleitear a desistência da Ação.

Não houve postulação do réu nos autos em face de o mesmo não ter sido 

citado.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista o autor ter vindo aos autos informar que não mais tem 

interesse no prosseguimento do feito, não mais subsiste o objeto da ação, 

tornando totalmente ineficaz o prosseguimento desta, HOMOLOGO o 

requerimento da parte autora com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8022 Nr: 952-92.1997.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAREZ CARDOSO DE MORAES - 

OAB:4000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 952-92.1997.811.0004, 

Protocolo 8022, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8021 Nr: 948-55.1997.811.0004

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primeiro Promotor de Justiça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celeste Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Evangelista Gonçalves 

- OAB:MT 2.006, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 948-55.1997.811.0004, 

Protocolo 8021, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7008 Nr: 163-74.1989.811.0004

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA COSTA FERREIRA, Espólio de Otacilio 

Lopes Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDENE MAGALHÃES DE 

CAMARGO - OAB:MT 3.548-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 163-74.1989.811.0004, 

Protocolo 7008, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193733 Nr: 12900-35.2014.811.0004

 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: Pedro Simão Alvares Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC FRANCYS GIANOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Marcelo Dias Queiroz - 

OAB:44.890
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ SETTER BACCON - 

OAB:53765/PR, Eric Francys Gianoto - OAB:71026/PR

 VISTOS.

Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da 

petição e documentos de fls. 434/437.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274366 Nr: 3722-23.2018.811.0004

 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: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Agropromotora de Eventos Rurais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 19 de julho de 

2018, às 13h3 0min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

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 de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267386 Nr: 17585-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Antonio de Lima, Maria Domingas de Almeida 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Basílio Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ANDRE DA MATA - 

OAB:10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, acostar certidão 

de negativa expedida pela União, bem como efetuar o recolhimento da 

GIA-ITCD ou comprove a sua isenção.

Considerando que nem todos os herdeiros estão representados, citem-se 

os demais herdeiros.

Após, remetam-se os autos Ministério Público para manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177475 Nr: 11696-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Becker Della Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Evaldo Della Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação de arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de 

Evaldo Della Justina, em 25 de outubro de 2013.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado no 

termo à fls. 63/68, pugnando, assim, sua homologação.

 Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual, pois os 

herdeiros são maiores e capazes.

 Já se encontra nos autos a certidão negativa da Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, atestando a inexistência de qualquer débito pendente 

sobre o bem.

Comprovante de recolhimento do ITCD às fls. 69.

Vieram-me os autos para deliberação quanto ao acordo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

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 à 

fls. 63/68, a fim de que produza todos os 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 já satisfeita.

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

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274748 Nr: 3937-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve 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 art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo 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 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274002 Nr: 3537-82.2018.811.0004

 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: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova, face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor.

 Quanto a liminar pleiteada, as disposições trazidas pelo Código de 
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Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/2015), relatam que a pretensão 

cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua 

concessão, “a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente 

conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do 

perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do 

resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente 

conhecido como ‘periculum in mora’) conforme art. 300 do CPC.

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia 

em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta 

maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência 

ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão 

sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil 

reparação.

Justamente pela antecipação da tutela antecipar o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar prova inequívoca e verossimilhança da 

alegação. Este é um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua 

presença necessária para antecipação da tutela. Vejamos o 

posicionamento dos Tribunais pátrios.

“Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer 

discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo 

genérico ser considerada como caracterização da existência de fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas”.( STJ-1ª turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José 

Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593).

Não havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas 

tendo sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o 

TAMG converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 

798 do CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85).

“Só a existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança 

das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da 

tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251).

 Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o.

Ainda neste sentido, a tutela não será antecipada se impossibilitada futura 

reversão da medida, art. 497 do Código de Processo Civil.

O perigo da demora não se encontra presente, visto que conforme bem 

ressaltado os descontos vêm sendo realizados há muito tempo, e por mais 

que seja inegável que descontos indevidos causem prejuízos às partes, 

fato é que se vêm ocorrendo a 03 (três) meses nos mesmos termos, não 

trazem urgente e novo prejuízo apto a fundamentar periculum in mora, 

mesmo porque caso no fim da demanda o requerente lograr êxito em seus 

pedidos, terá assegurado o direito ao ressarcimento de valores cobrados 

indevidamente.

Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 19 de julho de 2018, às 

13:00 (MT), para a realização da audiência de conciliação, que será 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 

Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, terá o 

demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, nos 

termos do art. 335 e inciso I do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243316 Nr: 1606-78.2017.811.0004

 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: Cerâmica Pica-Pau Ltda Me, Gilson Barddal Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Superintendente Adjunto da Receita Pública, 

Útimo Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Duarte dos Santos - 

OAB:19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

provisoriamente.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269691 Nr: 802-76.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução movida por Aldemir Alves Betini - Me, 

em face de execução de cód. 245530, movida pela Fazenda Pública 

Estadual, todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme informação prestador pelo Cartório Distribuidor, não houve a 

comprovação do recolhimento das custas processuais.

Sendo assim, tendo os Embargos à Execução natureza de ação 

autônoma, necessário que o autor emende a inicial, juntando documentos 

que comprovem o pagamento das custas processuais.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 76116 Nr: 9102-13.2007.811.0004

 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 Robeto Akegawa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

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

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 71281 Nr: 4548-35.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Silva, Roseli de Moura Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra Maria 

José Silva e Roseli de Moura Fiuza, pelo delito tipificado no art. 171, caput, 

do CP.

2.Cientes do processo, as acusadas apresentaram resposta à acusação 

às fls. 241 e 257, não alegando preliminares e nem questões de mérito.

3.Compulsando os antecedentes criminais das acusadas, verifico que, em 

relação à acusada Roseli de Moura Fiuza, não se detecta a existência de 

condenação criminal e nem outro processo em andamento em seu 

desfavor, pelo que preenchidos os requisitos do art. 89, da Lei nº. 

9099/95, determino a expedição de precatória à comarca de Várzea 

Grande-MT (fls. 239/240), para fins de realização de audiência de 

suspensão condicional do processo, bem como para sua regular 

fiscalização.

4.Quanto à imputada Maria José Silva, verifico que além desta ação penal, 

ela também está sendo processada nos autos da ação penal de cód. 

115815/ 3ª Vara Criminal de Cuiabá, a qual se encontra suspensa em 

razão do art. 366, do CPP, pelo que inaplicável o art. 89, da Lei nº. 

9.099/95.

4.Designo audiência de instrução em relação à acusada Maria José Silva, 

para o dia 26.09.2018, às 13h30min.

5.Remeta-se aos autos de cód. 115815/ 3ª Vara Criminal de Cuiabá, cópia 

dos documentos juntados às fls. 239/240, os quais indicam o atual 

paradeiro da acusada Maria José Silva.

6.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182864 Nr: 4568-79.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Édio Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 .3. Dispositivoa)Concedo indulto ao reeducando Édio Rodrigues de Jesus, 

nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 9246/17, pelo que declaro 

extinta sua punibilidade nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal, 

c/c art. 66, inciso II, da LEP;b)Intimem-se;c)Após o trânsito em julgado, 

arquive-se;d)Cumpra-se.Barra do Garças, 16.04.2018Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172841 Nr: 5975-57.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 .3. Dispositivoa)Concedo indulto ao reeducando Cláudio Rodrigues da 

Silva, nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 9246/17, pelo que 

declaro extinta sua punibilidade nos termos do art. 107, inciso II, do Código 

Penal, c/c art. 66, inciso II, da LEP;b)Intimem-se;c)Após o trânsito em 

julgado, arquive-se;d)Cumpra-se.Barra do Garças, 16.04.2018Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 213429 Nr: 11493-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Augusto Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Decisão

Autos de nº 11493-57.2015.811.0004 (Cód. 213429)

1. Diante da pretensão defensiva de fl. 78, expeça-se precatória à 

Comarca de Campo Verde com a finalidade de fiscalização do 

cumprimento das condições assumidas pelo acusado na audiência de 

suspensão condicional do processo de fls. 70/71.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças, 16.04.2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176787 Nr: 10869-76.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Teixeira Gomes, Fernandes Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Decisão

Autos de cód. 176787

 1. Realizada audiência de instrução e julgamento para os réus Alessandro 

Texeira Gomes e Fernandes Ribeiro da Silva, foi oferecida proposta para 

suspensão processual, nos termos do art. 89, da Lei nº. 9.099/95.

2. Nas fls. 100/101 a defesa do réu Fernandes Ribeiro da Silva postula 

que seja realizada nova audiência, nesta comarca para fins de concessão 

da suspensão condicional do processo argumentando que não houve a 

aceitação da benesse na audiência realizada no Fórum da comarca da 

capital por falta de esclarecimento quanto às condições para tal benefício.

3. O Ministério Público em fl. 102 manifestou favoravelmente ao pedido da 

Defesa.

4. Diante disso, designo audiência de suspensão condicional do processo 

para o dia 10.05.2018 às 12hr30min (MT).

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 102823 Nr: 7827-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocasta Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3. Dispositivoa)Concedo indulto à reeducanda Jocasta Vieira, nos termos 

do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 9246/17, pelo que declaro extinta sua 

punibilidade nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal, c/c art. 66, 

inciso II, da LEP;b)Intimem-se;c)Após o trânsito em julgado, 

arquive-se;d)Cumpra-se.Barra do Garças, 16.04.2018Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270749 Nr: 1484-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Domingos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 270749

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 53 de 538



e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal do réu para responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 250287 Nr: 6409-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 250287

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se a citação pessoal do réu para responder à acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias, informando-o que se não o fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

Barra do Garças - MT, 12.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239887 Nr: 16185-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lanes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Grécia Rodrigues 

Nogueira - OAB:OAB/MT 22476/O, Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Eliz 

Maria Arantes da Silva Borges - OAB:19967/mt, Lucas Arantes 

Pereira da Silva - OAB:20410/0

 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, a 

intimação do advogado do acusado para apresentar defesa preliminar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220598 Nr: 3182-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivony Rosa de Oliveira Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Decisão

Autos de cód. 220598

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 24.04.2018 às 13h00min.

3. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275403 Nr: 4363-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atenta à 

prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, 

converto a prisão em flagrante de ELOIDE DOS SANTOS em prisão 

preventiva, diante do descumprimento das cautelares impostas (art. 319, 

do CPP), e para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 

312 e art. 313, seguintes do Código de Processo Penal.Oficie-se nos 

feitos em trâmite no Estado em que figure o flagranteado como réu 

comunicando a prisão.Requisite-se da Autoridade Policial a juntada do 

laudo de exame de corpo de delito do flagranteado.Determino à Autoridade 

Policial que prossiga nas investigações, concluindo o inquérito, no prazo 

legal.Distribuído o inquérito policial, traslade-se cópia da presente para o 

mesmo, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Saem os 

presentes intimados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217489 Nr: 1331-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR, JMMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Jack Marcio Maria Zimmermann - 

OAB:Oab/MT: 19207, Larissa Alves Canedo - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 Vistos.
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Designo o dia 08/08/2018, às 13:00_horas (horário oficial de Cuiabá/MT), 

para proceder com o interrogatório do réu.

Ciência ao Ministério Público e o Advogado constituído.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 66004 Nr: 8890-26.2006.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeus Sebastião de Sousa Neto, Vilson 

Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Joaquim José Abinader Guedes da 

Silva-DP - OAB:1366

 Vistos.

Defiro a cota Ministerial (fl. 292).

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Rio Verde/GO, com a 

finalidade da realização da oitiva da Vítima Júlio César Alves Sobrinho, no 

endereço informado às fls. 292/293.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Jairo Pereira da Silva.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

referente ao denunciado Amadeus Sebastião de Sousa Neto para o dia 

24/07/2018, às 13:00 horas, (horário oficial de Cuiabá/MT).

Intima-se o denunciado no endereço que foi usado para sua intimação 

anterior.

 Intime-se e se cumpra.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012514-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON THYARLON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI (REQUERIDO)

GOIAS VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, 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. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de 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, 15 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000974-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIO FLAVIO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, por ter 

protocolado o processo em comarca errada, assim,entendo que o pedido 

poderá ser acolhido: De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012306-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ASSIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO RIBEIRO DA SILVA OAB - MT0019903A (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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, 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. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de 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, 15 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011564-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BORGES VENARUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND OAB - MT0015038A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADANAIR DE OLIVEIRA SHIGUEMATS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. A audiência estava 

encampada no sentido de transigir por mediação interesses que ainda 

podem em tese pender re-demanda, razão pela qual se justificaria a 

enseada para tentar empreender resolutividade. Na sendo possível 

cumpre o arquivamento definitivo do presente. Por fim, 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. 3º c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, sem resolução de mérito. Intime-se para efeito de ciencia, logo após 

IMEDIATAMENTE PARA O ARQUIVO. Que seja revogado os efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Sem condenação de 

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, 15 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011290-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALLETH LARYSSA RODRIGUES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO)

RENATA BEATRIZ BILEGO OAB - MT0017060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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 Novo 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 pedido, 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 indenizatória onde a parte 

Requerente alega que se dirigiu até a agência do Banco Requerido com 

intuito de proceder operações, e teve que espera cerca de MAIS de hora 

para ser atendido. Solicita danos morais. A parte promovida, em sua 

contestação, alega em suma que a autora não comprovou a necessidade 
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de submissão a fila e que não comprovou o efetivo dano, de modo que 

não foram configurados danos morais em seus elementos. Pede 

improcedência da ação. Antes de dar seqüência, imperioso trazer a baila 

jurisprudências recentes do STF que finalizam o assunto. Vejamos: “É 

competente o Município para fixar o horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial.” (Súmula Vinculante 38.) “Competência do 

município para legislar em matéria de segurança em estabelecimentos 

financeiros. Terminais de autoatendimento.” (ARE 784.981-AgR, rel. min. 

Rosa Weber, julgamento em 17-3-2015, Primeira Turma, DJE de 7-4-2015.) 

Esclarecimentos prestados, indo para os contornos decisivos, de mérito, 

em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas conseqüências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 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. Na espécie, mesmo que reconhecido que houve demora 

no atendimento bancário, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. A parte autora mesmo tendo oportunidade de fazer prova do 

efetivo prejuízo na enseada instrutiva, abriu mão e não apresentou 

nenhuma prova concreta. Com efeito, em que pese as razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é 

admissível. Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de 

serviço que merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, 

inclusive, pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No 

entanto, a espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) Os danos materiais não 

podem ser presumidos, nem por presunção júris tantum, devendo esta 

devidamente comprovados no caderno de provas o que não está. O dano 

moral deve atender situações precisas, e nenhuma das provas do 

processo deixa claro quanto a responsabilidade e qual a extensão dos 

danos. Ante a absoluta falta de provas, e configuração no máximo de 

mero aborrecimento, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Ilustre-se que mesmo marcado enseada instrutiva onde a autora 

poderia ter produzido provas de efetivo prejuízo, lançou mão da 

oportunidade. Por fim, 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, 15 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADENNIS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 BARRA DO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000943-15.2017.8.11.0004; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULO ADENNIS LOPES SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1000943-15.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 17 de abril de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000894-71.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE PIRES DE MORAES 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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 Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como contrato para comprovar a origem da divida. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VITOR PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000769-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: SEBASTIAO VITOR 

PEREIRA DA COSTA Pólo Passivo: OI MÓVEL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, e em analise aos 

documentos apresentados na contestação, não verifico comprovação da 

legalidade da cobrança discutida neste processo, de modo que não vejo 

motivo para não acolher o pedido da autora. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (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)

 

Autos nº 1000941-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA MARIA DE 

SOUZA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como contrato para comprovar a origem da divida. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 
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litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEME RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010615-25.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

19.703,65; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALTEME RODRIGUES ALVES DE 

ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 8010615-25.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 19.703,65; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 

17 de abril de 2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001023-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001023-76.2017.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 2.953,44 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) REQUERENTE: JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: DANIEL ALVES DOS SANTOS 

BATISTA OAB: MT23392/O Endereço: 18 ESQUINA COM 32, QD 34 LT 01, 

OURO FINO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 REQUERIDO: 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S 

Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79020-300 INTIMANDO(S): Nome: JORCELINO 

CAMPOS DE OLIVEIRA Endereço: Rua E, Qd. 08, 83, Jardim Araguaia 

Cohab, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar Contrarrazões ao Embargos de 

Declaração interposto nos autos, conforme cópia em anexo. BARRA DO 

GARÇAS, 17 de abril de 2018. Assinatura Eletrônica CELIA GAMA 

CARVALHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001180-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DE JESUS 

OLIVEIRA DOS ANJOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde os autores alegam que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia . A parte Reclamada em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 
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quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 
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Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Processo Número: 8010534-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

8010534-76.2017.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: WELITON MARCOS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA OAB: MT0014005A Endereço: 1 DE MAIO, 09, CENTRO, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: RAFAEL 

SGANZERLA DURAND OAB: SP0211648A Endereço: PROF.ALEXANDRE 

CORREIA, 310, APT. 22, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

INTIMANDO(S): Nome: RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS Endereço: Rua 

JOSÉ GOIANO, 290, JARDIM MARIANO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente 

acima qualificada, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, conforme 

cópia em anexo. BARRA DO GARÇAS, 17 de abril de 2018. Assinatura 

Eletrônica CELIA GAMA CARVALHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ROBERTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010655-07.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JULIO ROBERTO DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: DIFERENTE 

DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 

8010655-07.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 17 de abril de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS , 17 de abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que apresente resposta aos Embargos 

de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 

1001227-23.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DE 

ORLANDO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011405-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000896-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: JERONIMO GONZAGA 

DOS SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES 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 Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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FRANCIMILRA LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001171-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: FRANCIMILRA LIMA DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 
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telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001170-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: IVA PEREIRA DUARTE 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
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equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 
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analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001485-33.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: UIRES GOMES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1001485-33.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 

17 de abril de 2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUSA MOTA VIEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001182-19.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA SOUSA MOTA VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001182-19.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 17 de abril de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MEDRADO DE PAULO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001184-86.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARTA MEDRADO DE PAULO VIEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1001184-86.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 17 de abril de 

2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITALINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001183-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA VITALINA DA 

COSTA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 
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mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 
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DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KWANZAA - INSTITUTO SOCIO - CULTURAL CAPOEIRISTICO ESPORTIVO 

EDUCACIONAL AMBIENTAL E LAZER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a carta precatória juntada no Id 11276409, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MARIO 

AILTON DA CUNHA - GO39787, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 20/06/2018 Hora: 12:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENESIO PERES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

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 Novo 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 cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na cártula de 

cheque. Nota-se que a reclamada foi regularmente citada mesmo 

comparecendo à sessão de conciliação, deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, completamente revel. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com ausência, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Destarte, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Com efeito, 

no caso dos autos, além da inércia do reclamado, a pretensão se mostra 

amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado 

por meio do cheque emitido. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e 

a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho que a 

procedência da cobrança é medida que se impõem. Por fim, 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) declarar e decretar a revelia da parte promovida em todos os 

seus efeitos. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, o valor do 

cheque, atualizado desde a data da sua emissão. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. 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, 19 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-21.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 Novo 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 pedido, 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 maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. 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, 26 de 

Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado (Id 

11909937) interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado (Id 

11908801) interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 
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conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 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, 31 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, 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. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 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, 31 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012124-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para que manifeste nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249040 Nr: 5570-79.2017.811.0004

 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): Maicon Carrijo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Processo. nº : 5570-79.2017.2017.811.0004 (Cód. 249040).

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos, o Ministério Público manifestou pela 

extinção de punibilidade de Maicon Carrijo Barbosa, em relação ao crime 

de ameaça, tipificado no art. 147 do CP, cuja ação somente se procede 

mediante representação tendo como uma das causas de extinção da 

punibilidade a decadência pela incúria no exercício do direito de 

representação (art. 107, IV, do CP c/c ar. 38 do CPP), razão pela qual, 

DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995 e 

Enunciado 117 do Fonaje, extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que a vítima 

não compareceu em audiência, tampouco manifestou-se no sentido de 

oferecer representação contra a pretensa autora do delito em testilha.

3. Tocante ao crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, cuja 

ação somente se procede mediante queixa (art. 167 do CP) tendo como 

uma das causas de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no 

exercício do direito de queixa (art. 107, IV, do CP c/c art. 38 do CPP), 

razão pela qual, DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da 

Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando 

este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que a vítima não 

protocolizou a queixa-crime no lapso temporal de 06 (seis) meses.

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 02 de março de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 033/2018/DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA CÁCERES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o servidor ANTONIO MARCOS NOLASCO , Gestor 

Judiciári o Substituto, lotado na 1ª Vara Criminal desta Comarca, matrícula 

nº 8877, irá usufruir 20 (vinte) dias de férias, a partir de 21/03 a 

09/04/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUCINEIDE ALVES BATISTA, Técnico Judiciário, 

matricula 7834, para exercer as funções do cargo de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição na serventia da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, 20 (vinte) dias a partir de 21/03 a 09/04/2018, em razão do titular 

esta r usufruindo férias.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Cáceres, 17 de abril de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138009 Nr: 7445-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE MIRANDA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 Intimo as partes e respectivos advogados a comparecerem no Mutirão de 

Recuperação de Crédito do Sicredi que acontecerá no dia 05/05/2016, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres-CEJUSC, 

das 8 às 17horas, sendo o atendimento realizado por ordem de chegada.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 209223 Nr: 9531-56.2016.811.0006

 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: MARIA APARECIDA MENDES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE MENDES DA GUIA, 

ESPOLIO DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a petição de fls. 79 e certidão de fls. 83 Nos termos do 

Provimento n. 56/2007, da legislação em vigor, impulsiono os autos 

encaminhando os autos a conclusão para ulteriores deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1097-10.2018.811.0006

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDAdS, ZGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 52.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 170860 Nr: 6945-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

170860 §!2)]¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6945-17.2014.811.0006

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: LUCIA DUARTE CAMPOS

PARTE RÉ: MARIA JOSÉ DUARTE CAMPOS

CITANDO(S): Requerido(a): Maria José Duarte Campos, Cpf: 

01605655104, Rg: 1652373-3 SSP MT Filiação: Angela Duarte Campos, 

data de nascimento: 19/03/1986, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Endereço: atualmente encontra-se em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, 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 

legal, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Lucia Duarte de Campos, por intermédio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, via Defensor Público, 

propôs à ação de regularização de guarda, com requerimento liminar, em 

benefício da menor P. V. D. C., em face da genitora Maria Jodé Duarte 

Campos.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. retro. Proceda-se à citação 

por edital, na pessoa da Requerida. Após, decorrido o prazo, sem 

manifestação da parte requerida, vejo necessária a nomeação de curador 

especial. Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio, desde já, como curador 

especial, o Núcleo de Pratica Jurídica da UNEMAT, que deverá ser 

intimado, na forma de carga dos autos, para apresentar contestação no 

prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se 

aplica o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do 

parágrafo único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 16 de abril de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205082 Nr: 6666-60.2016.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MJDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

205082 §!5Ss¨

EDITAL DE CITAÇÃO
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 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6666-60.2016.811.0006

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

MARIA JOSE DA SILVA COSTA

PARTE REQUERIDA: JOICE KEILE DA SILVA PARADA

CITANDO(S): Requerido(a): Joice Keile da Silva Parada Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: encontra-se em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, 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 

legal, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

seu(sua) Promotor(a) de Justiça, com fundamento no art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal, arts. 98, inciso II; 100, par. Único, inciso X; 101, § 2º; 

148, paragrafo único; 153, par. Único; 201, inciso III e 212, todos da Lei nº. 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), propôs o Pedido de 

afastamento da convivência familiar e colocação em família extensa, na 

modalidade Guarda, como medida de proteção alternativa ao acolhimento 

institucional ou inclusão em programa de acolhimento familiar das crianças: 

G. P. S. e E. C. P. S. L., com pedido de liminar em favor de Maria José da 

Silva Costa, em face de Joice Keile da Silva Parada.

DESPACHO: Vistos, etc. Acolho a cota ministerial de fls. retro. Proceda-se 

à citação por edital, na pessoa da Requerida. Decorrido o prazo, sem 

manifestação da parte requerida, vejo necessária à nomeação de curador 

especial. Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deverá ser intimado 

para apresentar contestação no prazo legal, ficando consignado que no 

exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do artigo 341 do 

mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação genérica. Em seguida, 

intime-se a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na 

residência (fls. 50) da Sra. Maria José da Silva Parada, avó materna de 

Ellen Cristina Parada Siqueira, com quem reside atualmente, no prazo de 

15 (quinze) dias. Expeça- se carta precatória a Comarca de Pontes e 

Lacerda com fulcro de realizar estudo psicossocial na residência (fls. 

58-v) da Sra. Alcina Siqueira, avó paterna da criança Guilherme Parada 

Siqueira, com quem reside atualmente, na residência (fls. 33) da Sra. Edna 

Borges da Costa Oliveira, tia sócio afetiva de Maria Elvira Parada Siqueira, 

com quem reside atualmente, informando também número de conta 

bancária para repasse de benefício de pensão por morte recebida pela 

requerida. Com a juntada dos relatórios, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Em seguida, venham-me os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 16 de abril de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 21628 Nr: 2469-53.2002.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN MARIA MARQUES DA SILVA, EULALIA BORGES 

CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR a drª TANIELLY PASTICK 

ALVES, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001344-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001344-71.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

ROSANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se da certidão de óbito de Guilhermina 

Francisca de Oliveira que esta deixou bens a serem inventariados. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial para adequá-la ao procedimento de inventário dos 

bens deixados pela “de cujus” Guilhermina Francisca de Oliveira, sob pena 

de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006921-64.2017.8.11.0006

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:

ANA ARDAIA CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006921-64.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 67.541,06; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: ANA 

ARDAIA CRISTO 1 – Considerando que o autor não comprovou ter 

esgotado os meios extrajudiciais de localizar o bem objeto dos autos e o 

endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido de id. 12326005. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir a busca de endereços, 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. Além do mais, a parte autora deixou de comprovar 

que a diligência requerida não poderia ser por ela realizada. 2 – INTIME-SE 

o autor para diligenciar na busca de endereço para localização do bem, 

bem como do demandado a fim de proceder a sua citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. 3 – Com o depósito e a indicação do 

endereço, EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento. 4 – Do contrário, 

CONCLUSOS. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA MARQUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar no prazo de 05 
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(cinco) dias, sob pena de extinção. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001028-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001028-92.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: FATIMA HURTADO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001743-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001741-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001741-33.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 68.616,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Diligências]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A Parte Ré: REQUERIDO: KAWAKAMI CINTRA 

& CINTRA LTDA - EPP 1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do 

Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

observando-se as formalidades e exigências legais, servindo esta de 

mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC[1]. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 17 de abril 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: 1000872-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DE SOUZA SANTANA (AUTOR)

WALDIR PIRES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000872-41.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 45.225,47; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WALDIR 

PIRES SANTANA, ISABEL DE SOUZA SANTANA Parte Ré: RÉU: GERALDA 

PEREIRA DE SOUZA 1 – A parte demandada fora citada por edital (id. 

1979550), sendo certificado o decurso do prazo sem manifestação no id. 

11990966. Logo, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da parte ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhados os 

autos para tal fim. 2 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 3 – Por fim, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000957-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000957-90.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.155.614,64; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/

[Concurso de Credores]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: REQUERIDO: PRATA & CIA LTDA. - EPP 

1 - Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, manifestar acerca da resposta apresentada pela 

demandada no id. 8220324 e pelo administrador judicial no id. 9096038, 

pugnando o que entender de direito. 2 - Após, CONCLUSOS. 3 - 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169819 Nr: 6094-75.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE HELENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E 

SILVA, LUIS FELIPE LEMES ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, Wanderlei Lopes Conceição - OAB:14.000

 Como no mérito, a exequente requereu a inexigibilidade do débito discutido 

na ação de execução, em razão dos vícios e defeitos no cumprimento do 

contrato pela parte embargada, sob pena de enriquecimento sem causa da 

parte exequente e ainda à fl. 23 requereu depoimento pessoal de 

representante legal da embargada e perícia, tudo de forma genérica.1 - 

Feitas estas considerações, DETERMINA-SE que as partes especifiquem 

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 preclusão.2 - Após o 

decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 3 - INTIME-SE .CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159105 Nr: 6844-14.2013.811.0006

 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: MARLETE HELENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUTOR RESOLVE REPAROS E REFORMAS, 

ESPOLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA, LUIS FELIPE LEMES 

ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA MARTINS DE 

F.BASCOVIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.008/MT, DANILO VITOR MARTINS CUNHA - 

OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Código n. 159105

DESPACHO

1 – AGUARDE-SE o cumprimento integral do despacho nos embargos à 

execução em apenso.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações.

3 – CUMPRA-SE.

4 – Em seguida, CONCLUSOS.

 Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159885 Nr: 7659-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA, 

LUIS FELIPE LEMES ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE HELENA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO 

- OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Código n. 159885

DESPACHO

1 – Considerando a sucessão processual realizada à fl. 66 pela parte 

executada e a publicação cuja intimação foi feita na pessoa do advogado 

da parte exequente (fl. 72, bem como a ausência de manifestação da 

parte exequente por meio de seu patrono, INTIME-SE pessoalmente a parte 

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

eventual interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

2 – Após, certifique-se o cumprimento do prazo pela parte autora.

3– Em seguida, com ou sem manifestação da parte, REMETAM-SE os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

4 - INTIMA-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 2300-37.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, JARBAS DE 

SOUZA PIRES, EDIENE CINTRA PIRES, IBRAIM ATALA, ELZIRA PIRES 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada às fls. 37/38, para efetuar o pagamento da dívida e até 

a presente data não o fez. Em que pese o pedido de nomeação de bens à 

penhora (fls. 69 e seguintes), o artigo 835 do Código de Processo Civil 

estabelece que a penhora deve recair preferencialmente em dinheiro. 

Diante disso e do pedido realizado às fls. 186/193, 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 - Considerando que a planilha anexada às fls. 187/189 

eencontra-se desatualizada , INTIME-SE a parte exequente por meio de 

seus patronos para anexar nova planilha atualizada no prazo de 10 (dez) 

dias.3 – 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.4 – Sem prejuízo das diligências 

descritas 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65294 Nr: 2765-02.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CESAR VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 Código n. 65294

DECISÃO
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1 – Considerando o pedido de fl.267 e reiterado às fls. 270/271, com 

fundamento no princípio da não surpresa, expressamente extraído dos 

artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, bem como com supedâneo 

na garantia do devido processo legal, visando conferir o efetivo 

contraditório, INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste a respeito.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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

 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$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), 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 10 % 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, 13 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140081 Nr: 9711-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BASTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, ESPÓLIO 

DE LILIAN HAYASHIDA, REIKO GISELE HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 140081

DECISÃO

1 – Considerando o demonstrativo atualizado do débito às fls. 40-v, 

DEFERE-SE o pedido de penhora de fls. 31, devendo a Secretaria desta 

Vara, tomar as providências pertinentes para o cumprimento.

2 – 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.

3 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.

4 – 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.

5 – 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).

 6 – 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.

7 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 8 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 13 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195797 Nr: 909-85.2016.811.0006

 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: ESPOLIO DE JULIANO DE SOUZA MARCHESI, JOÃO 

VICTOR DE SOUZA MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO DE ARRUDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código n. 195797

DESPACHO

1 – Considerando a petição de habilitação, bem como a comunicação do 

falecimento do autor às fls. 71/79, DETERMINA-SE a suspensão do feito.

2 – CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pronuncie 

sobre a questão, conforme o art. 690 do CPC.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 13 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187417 Nr: 6573-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JANUÁRIO, IVANI LOURENÇO JANUÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES VILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, alínea “a” do 

Código de Processo Civil, este Juízo HOMOLOGA o reconhecimento da 

pretensão realizada pelo réu Wanderlei Gomes Vilar a fim de declarar a 

ocorrência de usucapião da área descrita no processo administrativo de 

georreferenciamento, e, por conseguinte, a propriedade dos usucapientes 

Francisco Januário e Ivani Lourenço Januário, com fundamento nos 

artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil de 2002.Por 

conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, “a” do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, ressaltando-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, de modo que tal benesse compreende os 

emolumentos cartorários respectivos, na forma do art. 98, 1º, inciso IX, do 

CPC.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. De outro lado, sem a 

incidência de honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão 

resistida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185518 Nr: 5535-84.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEIA ALCINA DE LACERDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245A

 Código n. 185518

DECISÃO

1 – Considerando a certidão de fl. 189, OFICIE-SE a Conta Única para que 

especifique o motivo da diferença de valor entre o alvará emitido por este 

juízo à fl.180 e o valor efetivamente depositado na conta da parte 

embargante (fl.182), conforme pedido reiterado à fl. 185 dos autos.

2 – Na sequência, INTIME-SE a embargante para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, CONCLUSOS.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14892 Nr: 730-79.2001.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL GABRIEL DIAS FILHO, LEIA ALCINA DE 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Código n. 14892

DESPACHO

1 – AGUARDE-SE o cumprimento integral do despacho nos embargos à 

execução em apenso.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001227-51.2016.8.11.0006

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:

LUANNA BITTENCOURT DAL VESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001227-51.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 10.089,55; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: LUANNA BITTENCOURT DAL 

VESCO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida, 

nem opôs embargos, como certificado no id. 11953975. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o 

valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente id. 

12047905, 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 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, 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. 3 – 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. 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 por meio do sistema SERASAJUD, tudo 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, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001227-51.2016.8.11.0006

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:

LUANNA BITTENCOURT DAL VESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001227-51.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 10.089,55; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: LUANNA BITTENCOURT DAL 

VESCO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida, 

nem opôs embargos, como certificado no id. 11953975. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o 

valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente id. 

12047905, 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 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 
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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. 3 – 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. 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 por meio do sistema SERASAJUD, tudo 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, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001576-83.2018.8.11.0006

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:

ADRIELE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Promovido o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, passa-se à análise do pedido de liminar. 

Trata-se de busca e apreensão ajuizada 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, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000793-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AURELIO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000793-62.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 26.115,87; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

LUIS AURELIO ALVES 1 – Em análise à manifestação de id. 11899371, 

verifica-se que a parte autora visa à reconsideração da decisão de id. 

11554206, uma vez que seria imprescindível a busca de endereço da 

parte executada pelo Juízo. Diante do fato de que se trata de instrumento 

inidôneo para a reforma da decisão prolatada, INDEFERE-SE o pedido de 

reconsideração, devendo ser manejado para tal fim a via recursal 

adequada, razão pela qual este Juízo mantém o quanto determinado na 

decisão de id. 11554206. Aliás, muito embora alegado a impossibilidade de 

localização da parte demandada, a parte autora sequer comprovou que 

diligenciou na busca de endereço da parte ré nos meios citados na aludida 

decisão. 2 – INTIME-SE a parte exequente para que diligencie no sentido 

de promover a citação pessoal da parte executada, devendo isto 

acontecer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do feito. 

3 – Apresentado novo endereço, CITE-SE, nos termos da decisão de id. 

1681579. 4 – Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, 

após, CONCLUSOS. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002073-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (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 CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002073-34.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 7.087,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSE PERES MACHADO Parte Ré: RÉU: MBM SEGURADORA SA 1 

– Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

procuração encartado no id. 5823336 e com fulcro no artigo 105 do CPC 

c/c o art. 450, § 3º, da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de id. 12265688 

e, por conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do causídico. 

2 – INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma art. 450, 

§ 3º, da CNGC[1]. 3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixa de estilo. 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001470-58.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR CLARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

NEUZITA SOARES DE MELO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DE FATIMA LARA GARCIA (RÉU)

FRANCIANE LARA GARCIA DAN (RÉU)

LUIZ SERGIO LARA GARCIA (RÉU)

ZENAIDE LARA GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001470-58.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 40.698,92; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NEUZITA 

SOARES DE MELO OLIVEIRA, VALTAIR CLARA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

RÉU: ZENAIDE LARA GARCIA, LUIZ SERGIO LARA GARCIA, GILMARA DE 

FATIMA LARA GARCIA, FRANCIANE LARA GARCIA DAN 1 – Em análise 

dos autos, verifica-se que, após o recebimento da inicial, as partes 

protocolaram minuta de acordo, em que os demandados reconhecem a 

procedência do pedido estampado na exordial, de modo que requerem a 

homologação da aludida transação pelo Juízo, com a extinção do feito com 

resolução do mérito (id. 12276362). Não obstante as partes pugnarem pela 

homologação do acordo, em se tratando de pretensão de usucapião, não 

basta somente a concordância da parte contrária, mas, também, o 

preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva, além de 

manifestação das Fazendas Públicas e dos confinantes. Isso porque a 

matéria em discussão – aquisição do domínio via usucapião - é 

disciplinada por norma de natureza cogente, ou seja, independentemente 

da existência de acordo de vontades, é necessário que fiquem 

demonstrados nos autos todos os requisitos estabelecidos pelos 

dispositivos legais de regência, que trazem normas de observância 

obrigatória, mormente pelo caráter “erga omes” da sentença que declara a 

usucapião. Nesse sentido: “Acordo acostado aos autos, que foi ajustado 

com alguns réus, que reconheceram a posse da autora sobre o bem 

objeto da lide. Aludido ajuste que não traz qualquer efeito em relação aos 

réus que não participaram dele. Ademais, a sentença proferida em 

demanda de usucapião irradia efeito erga omnes, o que torna inviável o 

julgamento antecipado da lide, mesmo não tendo sido apresentada 

contestação pelos demais réus. Caso em que a dilação probatória é de 

estrita necessidade para comprovar os pressupostos para a declaração 

de propriedade. Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO”. (Apelação Cível Nº 70069413474, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado 

em 14/07/2016) (negrito nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ORDINÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO ATRAVÉS DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

ENTRE REQUERENTE E CONFRONTANTE. DECISÃO QUE NÃO APRECIOU 

OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE USUCAPIÃO. A 

TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO AFASTA AEXIGÊNCIA LEGAL DA 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL 

ACERCA DO DOMÍNIO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA”. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 4423065 - Foro Central da Comarca 

da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime 

- - J. 30.01.2008) (negrito nosso) No ponto, sequer fora encaminhada 

correspondências às Fazendas Públicas, tampouco citados os 

confinantes. Em breves palavras, os proprietários do imóvel podem 

repassar o domínio a quem quiser, porém, jamais, em se tratando de 

liberalidade, a título de usucapião, mormente pelos efeitos da sentença. 

Posto isso, por ora, este Juízo INDEFERE momentaneamente o pleito para 

homologação do acordo, o que poderá ocorrer tão logo sejam levadas a 

efeito as intimações acima delineadas. 2 – CUMPRAM-SE os comandos 

estampados nos itens 8 e 9 do despacho de id. 10862632. 3 – Após, 

CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE o processo concluso. 4 – INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001486-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ATALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO PAULA CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: 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. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 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, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 
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Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia do extrato do INSS o qual demonstra receber 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ora, a 

apresentação de tal documento não é suficiente para contrariar o fato de 

que se trata de demanda em que a autora busca a proteção possessória 

de uma área de terras superior a 1500 (mil e quinhentas) hectares, o que 

por si só denota a inexistência de situação de miserabilidade ou pobreza, 

conforme afirma. Não bastasse, a requerente poderia ter apresentado 

extratos bancários comprovando ausência de movimentação financeira, 

existência de dívidas ou mesmo certidões de não possuir carros ou 

imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o benefício da assistência 

judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente necessitadas e a 

insuficiência de recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa 

judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição 

da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no 

final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso 

vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. 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 embargante 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 – Em caso de requerimento, DEFERE-SE desde já o pedido de 

parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e 

custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §

§6º e 7º da CNGC[1]. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 17 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] §6º O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000006-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

THIAGO PEREIRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000006-62.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 41.013,24; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

THIAGO PEREIRA DE MATOS 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 (id. 11282258). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 11785216 e id. 11785243). Mesmo devidamente citado, 

a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta, como certificado no id. 14726736. 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 e o instrumento de protesto (id. 

11270132), 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 
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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, EXTINGUE-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, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, 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. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000006-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

THIAGO PEREIRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000006-62.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 41.013,24; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

THIAGO PEREIRA DE MATOS 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 (id. 11282258). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 11785216 e id. 11785243). Mesmo devidamente citado, 

a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta, como certificado no id. 14726736. 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 e o instrumento de protesto (id. 

11270132), 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, EXTINGUE-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, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, 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. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001947-81.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARCOS DO ESPIRITO SANTO DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT I – Relatório Trata-se de ação de indenização por danos 

ajuizada por MARCOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento de que figurou como avalista em 

um contrato firmado entre a instituição ré e Lucas Baca de Brito, sendo 

que, ajuizada ação de execução pela instituição financeira, firmaram 

acordo para pagamento da dívida. Afirma que, no aludido acordo, teria 

sido convencionado que o Banco promoveria a baixa da restrição de 

crédito no nome dos executados logo após o pagamento do valor da 

entrada convencionado. Todavia, aduz que, mesmo em dia com o 

pagamento convencionado, seu nome permanece inserido nos cadastros 

de restrição ao crédito. Requer, portanto, seja deferida a liminar a fim de 

que seja retirada a negativação pela parte demandada. No mais, pugna 

pela declaração de inexistência de débito e pelo recebimento de 

indenização por danos morais. Com a inicial, juntou documentos. Tendo em 

conta que a parte autora requereu expressamente a distribuição por 

dependência à Terceira Vara Cível, os autos foram encaminhados àquele 

Juízo (id. 576854). No id. 5898875 fora proferida decisão pelo Juízo da 

Terceira Vara determinando a intimação da parte autora para apresentar 

fundamento capaz de demonstrar a prevenção daquele Juízo. A parte 

autora manifestou no id. 6799699. A decisão de id. 6871230 afastou a 

dependência requerida pela parte autora e determinou a redistribuição dos 

autos. Já neste Juízo, fora determinada a emenda da inicial (id. 8761773), 

o que fora realizado no id. 9328894. A inicial foi recebida no id. 9545326, 

ocasião em que houve a inversão do ônus da prova. A parte demandada 

apresentou contestação no id. 11458937, arguindo, grosso modo, a 

inexistência de conduta antijurídica praticada, uma vez que a restrição de 

crédito apontada pela parte autora refere-se a outro contrato pactuado 

pela parte autora com a instituição, que se encontra inadimplido, razão 

pela qual improcede o pedido de indenização por dano moral. Realizada 

audiência, não houve conciliação (id. 11481487). A parte autora 

apresentou documentos no id. 11301973 e id. 11301996. A réplica à 

contestação é vista no id. 12104498. Vieram os autos conclusos. 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 estão coligidos aos 
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autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo 

preliminares e 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. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do 

CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por 

força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, conforme se colhe 

dos documentos juntados pela parte autora, a restrição de crédito fora 

inserida com base na Cédula de Crédito Bancária B11131777-9 (id. 

5595827), ao passo em que o acordo firmado com a instituição financeira 

ré nos autos da execução envolveu a quitação da Cédula B111317744. 

Ou seja, não se trata da mesma dívida. Aqui, muito embora defendido pela 

parte autora que a ação de execução envolvia as duas cédulas, nada 

trouxe nesse sentido. A consulta do andamento processual apresentada 

no id. 12104511 apenas revela a existência da demanda, não se 

visualizando, ali, qual o título executivo que aparelhou a demanda. 

Ademais, mesmo que aquela demanda envolvesse a execução das duas 

cédulas em nome da parte autora, a minuta de acordo acostada no id. 

5595868 não deixa dúvida de que envolveu tão-somente a quitação da 

Cédula B111317744, conforme se colhe dos itens 2 e 11, sendo que, 

neste último, previu-se, expressamente, que seria promovida a baixa da 

restrição anotada em nome dos devedores referentes ao B111317744. 

Dessa feita, acerca da Cédula objeto do acordo (B111317744), a parte 

autora deixou de comprovar a existência/permanência de restrição de 

crédito. Por outro lado, com relação à cédula B11131777-9, que motivou a 

restrição de crédito indicada no id. 5595827, a parte autora não 

comprovou o seu adimplemento ou que seria indevida a aludida anotação. 

Dentro desse contexto, uma vez que a parte demandada apresentou 

prova de fato impeditivo/modificativo e/ou extintivo do direito pretendido 

pela parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, haja vista que 

não restou configurado qualquer ato ilícito praticado, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos 

morais. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. CONDENA-SE 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005605-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005605-16.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 51.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HELIO 

CARLOS GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PAULO HUMBERTO 

BUDOIA Trata-se de demanda ajuizada por HELIO CARLOS GOMES DA 

SILVA em face de PAULO HUMBERTO BUDOIA. Intimada a parte autora 

para promover o pagamento das custas processuais (id. 10653298), 

pugnou pelo parcelamento das custas em três parcelas ou, em caso de 

indeferimento, pela concessão de novo prazo para pagamento (id. 

10800444). Posteriormente, por meio da petição de id. 11361319, afirma 

que fora regularizado o pagamento do seu salário, contudo, requer a 

extinção do feito a fim de que seja realizada nova distribuição da 

demanda, com o devido recolhimento das custas, ou que seja deferido o 

prazo de 24 horas para o autor promover o pagamento. A decisão de id. 

11373379 deferiu o prazo requerido para comprovação do pagamento das 

custas processuais. Já no id. 11377491, a parte autora informa a 

desistência da demanda e, depois, no id. 11870345 reitera o pleito de 

extinção pela desistência. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte 

autora e que ainda não houve citação da parte contrária, é de ser acolhido 

o pleito em questão. Posto isso, 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 a análise 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte 

autora, afinal, não restou demonstrada a insuficiência econômica para 

suportar as despesas processuais, de modo que fora indeferida a 

gratuidade da justiça requerida na exordial. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000767-64.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 34.358,40; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Trata-se de demanda ajuizada por DOMINGOS XAVIER 

DE OLIVEIRA em face de BANCO ITAU BGM S/A. Entre um ato e outro, a 

parte autora formulou pedido de desistência da demanda (id. 5578647). 

Informou, ainda, que a petição havia sido protocolada antes mesmo da 

audiência de conciliação, razão pela qual seria incabível a multa fixada na 

decisão de id. 4981499. O despacho de id. 5829669 determinou a 

intimação da parte demandada para manifestar acerca do pedido de 

desistência. A parte ré, por sua vez, informou que não se opõe ao pleito 

de desistência da demanda (id. 12180461). É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora e que ainda não houve citação da parte 

contrária, é de ser acolhido o pleito em questão. Posto isso, 

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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. Por 

oportuno, verifica-se que a parte autora visa à reconsideração da decisão 

de id. 4981499, que fixou a multa pelo não comparecimento na audiência 

de conciliação, uma vez que teria protocolado petição com pedido de 

desistência da demanda antes mesmo da data da aludida audiência. Diante 

do fato de que os documentos trazidos no id. 5578654 e id. 5578664 não 

revelam a data do eventual protocolo que teria ocorrido erro, não restou 

demonstrado que ele se deu em data anterior à solenidade realizada. 

Ademais, verifica-se a utilização de instrumento inidôneo para a reforma 

da decisão prolatada, de modo que INDEFERE-SE o pedido de 

reconsideração, devendo ser manejado para tal fim a via recursal 

adequada, razão pela qual este Juízo mantém o quanto determinado na 

decisão de id. 4981499. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001616-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNE APARECIDA CAMPOS DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001621-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001623-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001625-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVELTON SANTANA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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, 
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por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001628-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ERICKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001631-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOBERSON NARCISO FERREIRA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que, 

realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. 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 a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001986-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIX CONCEICAO ALVARES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001986-15.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.554,91; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Parte Ré: RÉU: 

LUIZ FELIX CONCEICAO ALVARES Trata-se de ação monitória ajuizada 

por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL – COLÉGIO 

IMACULADA CONCEIÇÃO em face de LUIZ FELIX CONCEIÇÃO ALVARES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as 

partes noticiaram a composição extrajudicial acerca do objeto desta 

demanda, requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito (id. 

12552591). Vieram os autos conclusos. É o relatório 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). Em análise à composição firmada entre as partes 

(id. 12552591), denota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes (id. 

12552591), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas “pro rata”, na forma do art. 

90, § 2º, do CPC. Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios 

dos respectivos advogados. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. Cáceres/MT, 17 de 

abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000911-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000911-04.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SIDNEI FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. 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 (id. 12575718). 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 não ter sido localizada no endereço 

informada nos autos. 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 
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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, 17 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000908-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000908-49.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SIDNEI FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. 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 (id. 12575904). 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 não ter sido localizada no endereço 

informada nos autos. 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, 17 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000909-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000909-34.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SIDNEI FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A 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 (id. 12575967). 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 não ter sido localizada no endereço 

informada nos autos. 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, 17 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002902-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002902-15.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 500,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI Parte Ré: RÉU: VIVO 

S.A. Trata-se de demanda ajuizada por CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A). Entre um ato e outro, a 

parte autora formulou pedido de desistência da demanda (id. 12274858). A 
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parte ré, por sua vez, manifestou concordância quanto ao pleito de 

desistência (id. 12679916). É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte 

autora e que o pedido contou com a concordância da parte contrária, é de 

ser acolhido o pleito em questão. Posto isso, 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 a análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Custas pela parte autora, contudo, suspensas, na forma do art. 

98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de abril 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO)

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO)

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS OAB - GO24592 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DILIGENCIAR – ANDAMENTO DA MISSIVA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que informe, no prazo de 15 dias, acerca 

do andamento atual da epístola retro expedida. Cáceres/MT, 17 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-84.2018.8.11.0006

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:

FRANCISCO BARATA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento da 

missiva remetida a este r. Juízo deprecado. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 20 de março de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001081-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO 85383171134 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo 

(Penhora e Avaliação). Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001669-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE SOUZA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h 

às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de abril 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (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:

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO OAB - MS3512 (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação (realização de nova 

perícia) agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h às 12h, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001647-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PINTO DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de julho de 2018 das 8h 

às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de abril 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001589-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 26 de junho de 2018 às 

16h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 17 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001589-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: 

Processo (PJE) n.: 1001589-82.2018.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: 

Usucapião Parte Autora: Anatazio de Assunção Parte Requerida: Renato 

Arantes e Ana Cristina Cury Arantes PESSOAS A SEREM INTIMADAS 

(TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário 

ajuizada pela parte autora Anatazio de Assunção em desfavor da parte 

requerida Renato Arantes e Ana Cristina Cury Arantes (...) I – DOS FATOS 

O autor usucapiente na qualidade de legítimo possuidor (DOC. Anexo), 

pleiteia neste juízo a sentença declaratória de usucapião, com fundamento 

no que prevê o artigo 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que 

exerce a posse mansa, ininterrupta, pacífica, duradora e com animus 

domini, do imóvel urbano situado no LOTEAMENTO JARDIM CIDADE NOVA, 

“LOTE 07, QUADRA 17”, com metragem da área de 369,00 m² (trezentos e 

sessenta e nove metros quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Cáceres/MT, sob a Matrícula nº. 81 (DOC. Anexo) (...); VIII 

– DOS PEDIDOS “Ex positis”, serve-se o autor usucapiente dá presente 

para requerer a Vossa Excelência que se digne: 1. Seja a presente 

recebida, autuada e processada de acordo com o procedimento comum, 

conforme art. 318 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez que os autos 

encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência (DOC. 

anexo), requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita ao autor 

usucapiente por não possuir meios para arcar com as custas deste 

processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Fundamenta o 

seu pedido nos arts. 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil de 2015 e 

art. 5º, LXXIV de CF. 3. Julgar procedente os pedidos da presente ação, 

declarando a prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente 

demanda, um Lote Urbano no LOTEAMENTO JARDIM CIDADE NOVA, 

“LOTE 07, QUADRA 17”, com metragem da área de 369,00 m² (trezentos e 

sessenta e nove metros quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Cáceres/MT, sob a Matrícula nº. 81 (DOC. Anexo), 

ordenando a expedição do competente mandado ao Registro de Imóveis 

desta Comarca, ou seja, o Serviço Notarial do 1º Registro de Imóveis da 

Comarca de Cáceres/MT, a fim de que transcreva (COM GRATUIDADE) a 

sentença em nome do autor usucapiente qualificado no preâmbulo desta 

inicial. 4. Considerando que há outras demandas idênticas ao caso dos 

autos em tramite no Fórum desta Comarca de Cáceres/MT requerer que a 

citação dos Réus seja por meio do advogado Henrique Abudi Daniel, 

representante legal dos Réus Loteadores em várias ações de usucapião, 

conforme indicamos (1001851-66.2017.8.11.0006, Código 174567, Código 

175263 e Código 174568). Aued, Abudi e Escobar - Advogados 

Associados Henrique Abudi Daniel - Advogado OAB/SP 371.940 Rua 

Cândido Carneiro, nº 554, Bom Jesus CEP 15.014-200 - São José do Rio 

P r e t o / S P  F o n e s :  ( 1 7 )  3 2 3 1 . 8 9 8 1  ( 1 7 )  3 2 3 1 . 7 9 9 2  

www.aaeadvogados.com.br - henriqueabudi@hotmail.com 5. Em 

cumprimento ao disposto no inciso II, do Art. 319 do Novo CPC/2015, a 

autor usucapiente informa que não sabe precisar o endereço eletrônico 

dos réus. 6. Em cumprimento ao disposto nos arts. 246, § 3, do Código de 

Processo Civil de 2015, requer, a citação dos confinantes para 

manifestarem se há ou não interesse na causa. LADO DIREITO DO 

IMÓVEL: LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JSESUS, Rua Prudente de 

Morais, Jardim Cidade Nova, Cáceres/MT, S/N, Tel. (65) 9909-8070 LADO 

ESQUERDO DO IMÓVEL: LIZETE DA SILVA, Rua Prudente de Moraes, 350, 

Jardim Cidade Nova, Cáceres/MT, (65) 99647-2899 FUNDO DO IMÓVEL: 

CASA ABANDONADA; 7. Requerer-se ainda, a ciência das Fazenda 

Pública Municipal, Estadual e Federal, para que se manifestem sobre 

eventual interesse na causa (CPC/2015, art. 1.046, § 2º), assim como a 

intimação do órgão Ministerial para intervir no feito como Fiscal da Lei 

(CPC/2015, art. 178, inc. III e art. 176 c/c art. 5º, inc. XXII e XXIII c/c art. 183 

da CF). 8. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

legalmente admitidos, e, especial através de prova documental e oitiva de 

testemunhas, nos termos do VI, do Art. 319, do Novo CPC/2015. 9. 

Requer-se a expedição de edital, com a finalidade de tornar pública a 

existência da presente demanda tornando possível a habilitação eventual 

dos interessados (litisconsortes), nos termos do artigo 259, inciso I do 

CPC/2015; 10. Com vistas a chegarem a um denominador comum, 

colocando fim a presente demanda, a autora manifesta que possui 

interesse na realização de audiência de conciliação, nos termos do inciso 

VII, do Art. 319 do CPC/2015. 11. Requer a condenação dos réus ao 

pagamento de custas, taxas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 82, § 2º e 85 

do Código de Processo Civil. 12. Por fim, considerando que o autor 

usucapiente é IDOSO, requer a concessão do benefício da prioridade na 

tramitação do processo nos termos do art. 71 da Lei 10.741/2003. Em 

atendimento ao que prevê o Artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, 

informa que o autor não possui endereço eletrônico, bem como atribui-se a 

presente o valor de R$ 41.922,05 (quarenta e um mil novecentos e vinte 

dois e cinco centavos), valor este conforme indicado no BCI/IPTU 

900.100.470259001 (DOC. Anexo). Temos em que pede deferimento. 

Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA 

PAULO R. G. A. FERREIRA OAB/MT 11.483 OAB-MT 21.445". DESCRIÇÃO 

DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto um lote 

de terreno urbano, situado no LOTEAMENTO JARDIM CIDADE NOVA, 

“LOTE 07, QUADRA 17”, com metragem da área de 369,00 m² (trezentos e 

sessenta e nove metros quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Cáceres/MT, sob a Matrícula nº. 81. DESPACHO: "Vistos, 

etc... Defiro a gratuidade da justiça. Citem-se e intimem-se os(a) 

Requeridos(a) para comparecerem 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. Nos termos do artigo 334 

do CPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. 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 CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 
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15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. 

Providencie a parte Autora no prazo de trinta dias certidões negativas dos 

distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do 

requerente Intime-se. 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, Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), 

digitei. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001589-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR E COMPROVAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias realize a retirada do Edital de Intimação de Terceiros e 

Interessados (ID 12763605), bem como providencie sua publicação e 

comprovação do ato no feito em testilha. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190648 Nr: 8678-81.2015.811.0006

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA FARIA DE AZEVEDO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias,retirar o Edital para publicação .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO FRANCO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 Designada audiência de instrução, às fls. 262/263 a parte Requerida 

Flavio Franco Carvalho noticiou o falecimento de Geraldo Vilela de 

Carvalho, pelo que postulou pela suspensão do processo e o 

cancelamento da audiência.

Observo que já são 16:53 horas sem que a parte Autora até o presente 

momento tenha comprovado a regularização e/ou apresentado qualquer 

notícia formal nos autos que assim procederá até o momento da audiência.

Além de tal questão processual, no despacho saneador foi determinada a 

colheita do depoimento pessoal das partes. Às fls. 260 e 261 consta que a 

correspondência retornou sem que fosse efetivada a intimação da Autora 

Maria e do Requerido Valdemar.

Frente a tais questões, é de acolher o pedido de suspensão do processo, 

e por decorrência, a realização da audiência de instrução.

Intime o Procurador da parte Autora para regularizar a representação 

processual, no prazo de 10 dias.

Com a comprovação da regularização, retifique os registros e autuação 

para Espólio de Geraldo Vilela de Carvalho, e retorne concluso para 

designação de nova data.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149645 Nr: 8319-39.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ABRÃO, VANI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ RODA JUNIOR - 

OAB:18.422

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, acostar aos autos o atual endereço da requerida 

PATRÍCIA ABRÃO, tendo em vista a certidão do oficial de justiça que 

segue parcialmente transcrita..." não foi possível proceder à intimação de 

Patrícia Abrão, por motivo de não residir no endereço, conforme 

informação da moradora do endereço, Srª Tereza Teles, que não sabe 

informar o atual endereço da executada. Informou, ainda, que a executada 

nunca residiu no endereço, tendo sido, apenas namorada do seu filho. 

Dessa forma, devolvo o mandado à Secretaria para os devidos fins.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 143009 Nr: 875-52.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTIANE RODRIGUES TEUCRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias retirar o EDITALde CITAÇÃO para publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192759 Nr: 10004-76.2015.811.0006

 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: PEDROSA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Face ao exposto, arrimado na motivação supra e demais normas 

atinentes à matéria e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial para:•declarar a inexistência da relação jurídica/dívida 

proveniente do contrato de nº 16796709. •determinar em caráter definitivo 

o cancelamento da inscrição em nome de PEDROSA MARIA DE ALMEIDA 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, no que se refere ao débito em 

litígio;•condenar a requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo I.N.P.C/ 

I.B.G.E e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir da data do arbitramento. Em atenção ao princípio da 
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sucumbência, condeno a requerida ao pagamentos das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15 % (quinze 

por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

oficie-se ao SERASA/SPC para que proceda com a imediata exclusão da 

anotação em nome da autora PEDROSA MARIA DE ALMEIDA. Sem 

prejuízo, intime-se a autora para que requeira o que entender pertinente 

em 15 dias após o transito em julgado.Nada sendo requerido, após o 

cumprimento das providências determinadas, arquive-se com as cautelas 

devidas. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 48587 Nr: 5780-47.2005.811.0006

 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: PRISSIMA SANTA LUIZA DA SILVA, EURIPEDES GOMES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PROGRESSO LTDA., 

RENATO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Por conseguinte, salientou que o imóvel sob o qual foi declarado o 

domínio encontra-se registrado sob a matrícula de nº 12980, requerendo 

autorização para efetuar o registro à margem da referida matrícula. 

Oficiado ao Cartório para que trouxesse aos autos o inteiro teor da 

referida matrícula, esta foi acostada à fl. 135. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que na inicial o autor indicou que o imóvel emanou de uma 

área maior da qual se realizou loteamento, a qual se encontra inscrita na 

matrícula de nº86, Livro 2-A-3, fls. 18, e na oportunidade, asseverou que 

o imóvel não teria sido registrado, ou seja, não possuiria matrícula própria. 

... No entanto, ao se determinar a averbação da sentença proferida, o 

cartório de registro de imóveis informou que o imóvel usucapido possui 

matrícula própria (nº 129820) desde o ano de 1982, e acostando aos 

autos o inteiro teor da matrícula (fl. 135), verifico que o imóvel muito 

embora esteja ainda registrado em nome da Requerida, existe averbação 

de alienação para terceira pessoa - Alinor de Arruda Silva. Deste modo, 

entendo pertinente a manifestação das partes quanto aos apontamentos 

realizados, oportunidade em que poderão realizar suas ponderações e/ou 

requerer possíveis medidas que entender pertinentes. Assim, nos termos 

do art. 10º do CPC, intimem-se os Autores para que se manifestem no 

prazo de 15 dias, na pessoa do Procurador. No mesmo prazo, intime o 

Curador Especial. Expeça-se mandado para intimação pessoal de ALINOR 

DE ARRUDA E SILVA para manifestar, querendo, sobre os termos do 

pedido inicial, no prazo de quinze dias, no seguinte endereço: CPF: 

103.618.201-00 Nome Completo: ALINOR DE ARRUDA E SILVA Nome da 

Mãe: ANA CINTRA DE ARRUDA E SILVA Data de Nascimento: 08/06/1952 

Título de Eleitor: 0004026381813 Endereço: DO LAVAPES 341 CIDADE 

ALTA CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome 

ALINOR DE ARRUDA E SILVA Endereço RUA DO LAVAPES 341 CASA 

CIDADE ALTA ... Ressalta-se que a diligência anterior poderá ser 

efetivada e suprida com a colheita da anuência pelos Autores junto ao 

terceiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 28292 Nr: 3521-50.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A

 Avoco o feito.

 À fl. 196 foi deferida a intimação por hora certa do requerido.

 Verifico que o intuito da intimação era que o requerido tomasse 

conhecimento do número de telefone fornecido pela credora, a fim de que 

pudessem realizar composição.

 Entretanto, compulsando os autos, vislumbro que o devedor já tomou 

conhecimento do contato fornecido, conforme se extrai do mandado e 

certidão acostados às fls. 183/185, de modo que não há necessidade de 

nova expedição de mandado para intimação unicamente para tal 

informação.

 Deste modo, em atenção ao princípio da celeridade processual, e diante 

das ponderações apontadas, fica revogada a determinação de fl. Retro 

que versa sobre intimação por hora certa do Requerido.

 Assim, intime-se a parte credora para que se manifeste pleiteando as 

medidas cabíveis e de seu interesse em busca da satisfação do crédito, 

no prazo de 15 dias.

 No mesmo prazo 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 167983 Nr: 4666-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES, 

LUCIANO LACERDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO, 

CHRISTIANE EMANUEL TEIXEIRA CERÁVOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o Perito para se pronunciar em 15 dias acerca da manifestação 

e documentos de fls. 176/178, na qual foi impugnado o valor dos 

honorários periciais.

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101511 Nr: 6607-82.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANNA BATISTA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de intimação da executada por ora, tendo em vista que a 

requisição de informações realizada por este Juízo retornou resultados 

aparentemente positivos apontando supostos bens pertencentes à 

executada, conforme se extrai dos documentos acostados às fls. 

170/180.

Saliento que a pesquisa realizada e acostada à fl. 186, retornou resultado 

negativa pois se trata de busca nesta Comarca, enquanto os imóveis 

supostamente encontrados com a quebra do sigilo fiscal encontram-se na 

cidade de Mirassol no estado de São Paulo.

 Assim, reoportunizo ao credor se manifestar sobre o resultado da 

pesquisa, acostado às fls. 170/180, requerendo o que entender pertinente 

em 15 dias.

Deverá ainda o Credor responder se tem o interesse na inscrição da 

dívida nos registros do SERASA. Enquanto não manifestar, este juízo não 

apreciará qualquer outro pedido.

Após, novamente concluso.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 517-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANA LAURA ROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO XAVIER DAS NEVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Reoportunizo a parte Credora informar se o acordo foi cumprido, no prazo 

de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150344 Nr: 9089-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACIANA CRISTINA BRASILEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos, etc.

Defiro nova suspensão do feito com fulcro no art. 10, inciso I da Lei 

10.177/2001, haja vista a alteração dada pela lei 13.606/2018, que alterou 

o prazo para liquidação e renegociação de dívidas relativas a crédito rural 

para 27/12/2018.

 Intimem-se as partes para que promovam tratativa de eventual 

composição.

 Decorrido o prazo de suspensão, e não havendo informação de 

composição entre as partes, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150376 Nr: 9126-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA-ME, 

DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Antes de analisar o pedido de fls. 101/103, apresente o credor 

demonstrativo atualizado da dívida conforme determinado à fl. 93 - verso, 

no prazo de 15 dias.

No mesmo prazo informe quanto ao seu interesse na adjudicação do bem 

penhorado e/ou outras medidas pertinentes para satisfação da dívida, 

assim como esclarecerquanto 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.

 Após o decurso do prazo, novamente concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 145396 Nr: 3439-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LEMOS MACHADO - 

OAB:31.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vitos, etc.

 Ante o desprovimento do recurso interposto pelo executado, intime-se a 

parte credora para manifestar requerendo o que entender pertinente para 

satisfação da dívida, no prazo de 15 dias.

 No mesmo prazo, 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.

Após o decurso do prazo, novamente concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

 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: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Vistos, etc.

 Reitere-se a intimação do perito nomeado para que apresente proposta de 

honorários, currículo e dados profissionais em 05 dias ou sua escusa em 

atuar como perito neste feito.

 Acaso apresente a proposta de honorários, intime-se o réu para que 

efetue o depósito dos honorários periciais ou impugne a proposta (art. 

465,§3º, CPC).

Sendo efetuado o depósito, cumpra-se com as demais determinações 

contidas na decisão de fl. 239.

 Por outro lado, permanecendo silente o expert, volvam-me conclusos os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a exequente para que se manifeste acerca da certidão 

acostada à fl. 223, devendo tomar as medidas cabíveis para intimação dos 

herdeiros que não foram intimados da penhora realizada, no prazo de 15 

dias.

 No mesmo prazo, deverá a credora requerer as medidas que entender 

pertinentes em busca da satisfação da dívida, inclusive esclarecer 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.

Decorrido o prazo, novamente concluso.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148844 Nr: 7402-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indique a credora bens do executado passíveis de penhora e/ou requeira 

o que entender de direito.

Anoto o prazo de 15 dias.

 No mesmo prazo 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.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179050 Nr: 1655-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Este Juízo já realizou busca de endereço do requerido cujos resultados 

foram informados à fl. 54.

Inobstante, realizei nova busca:

CPF: 855.495.251-00

Nome Completo: MARLUCE ALVES DA SILVA

Nome da Mãe: ANA MARIA NATIVIDADE DA SILVA

Data de Nascimento: 23/11/1972

Título de Eleitor: 0023929001864

Endereço: AV BANDEIRANTES 2245 DNER

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

Dados do Eleitor

Nome MARLUCE ALVES DA SILVA

Título 023929001864

Data Nasc. 23/11/1972

Zona 60

Endereço RUA BEIJA FLOR49 NW QD 371 A LT 07 - JARDIM DAS 

PALMEIRAS

Município CAMPO NOVO DO PARECIS

UF MT

Data Domicílio 18/03/2014

Nome Pai BENJAMIM ALVES DA SILVA

Nome Mãe ANA MARIA NATIVIDADE DA SILVA

Naturalidade CÁCERES, MT

Cód. Validação 453a7a4fbadae180c67dcbe5578dd9b3

Manifeste-se o autor requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.

 Ressalto que o autor possui a faculdade de requerer a conversão da 

presente ação em execução, nos termos do art. 4 do Decreto Lei 911/69.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189467 Nr: 7907-06.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS -ME, BENEDITO LUIZ PASSOS, 

ANDERSON LACERDA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA PROTEINAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos, etc.

 A requerida se manifestou às fls. 128/130, alegando exorbitância do valor 

dos honorários periciais propostos pela perita nomeada.

Afirma que o valor ultrapassa o suposto débito discutido nos autos, 

prejudicando seu direito de defesa.

 Requereu a intimação da perita para apresentação de nova proposta de 

honorários com redução do valor apresentado e que este Juízo arbitrasse 

os honorários periciais.

 Intimada, a perita apresentou nova proposta reduzindo os honorários 

periciais (fl. 141/142).

A requerida se manteve silente quanto a nova proposta, sendo intimada a 

depositar o valor dos honorários sob pena de preclusão (fl. 137).

 Decorrido o prazo concedido, a ré compareceu nos autos às fls.165/169, 

refutando novamente o valor dos honorários periciais, requerendo a 

nomeação de novo perito.

 Pois bem. A pericia destina-se ao esclarecimento de questão técnica ou 

científica, em que o perito, emprega todo seu conhecimento para 

realização da perícia e elaboração do laudo.

 Seguindo esse raciocínio, tem-se que a perícia exige dedicação de tempo, 

tanto na realização do exame pericial, quanto na elaboração do laudo, bem 

como de qualificação pertinente, dada a complexidade do trabalho, de 

sorte que a meu ver o valor cobrado pela perita nomeada nos autos se 

mostra adequado, sobretudo porque a experiência mostra que o valor 

indicado pela expert segue o padrão dos valores cobrados para 

realização de perícias idênticas.

 Diante do exposto, por não reconhecer excesso no valor apresentado 

pela perita, indefiro o pedido de fls. 165/169 e reoportunizo, pela ultima 

vez, que a requerida realize o depósito dos honorários periciais.

 Para tanto, anoto o prazo impreterível de 05 dias para efetuar o 

pagamento da verba honorária, de modo que a ausência do depósito 

acarretará desistência tácita em relação à produção da mencionada prova 

– preclusão.

Sendo efetuado o pagamento, intimem-se as partes da data, horário e local 

de realização da prova, informados pela perita à fl. 142

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194612 Nr: 283-66.2016.811.0006

 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: AURINO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Pois bem, levando - se em consideração as informações aportadas nos 

autos, hei por bem deferir o pedido de venda judicial através de leilão. Por 

economia, a fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência de 

informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas de 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA ...e LUIZ 

BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 

66/2013 (art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos do CPC). O(s) leiloeiro(s) deverá 

(ão) adotar as medidas necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 

887/CPC). Fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) 

leiloeiro(s) proceda(m) com a alienação judicial do bem. ... Para fins do art. 

885/CPC, fixo como preço mínimo da arrematação a importância 

correspondente a 50% do valor da avaliação, cujo lance, se contemplado, 

deverá ser depositado numa única parcela e de imediato pelo arrematante, 

por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892/CPC). A carta de 

alienação será expedida desde logo seja demonstrado o pagamento do 

lance ofertado, bem como a comissão do(s) leiloeiro(s), a qual fixo no 

importe de 7% do valor da arrematação (Art. 884, parágrafo único do 

CPC). O executado deverá ser intimado do leilão pessoalmente (art. 889, 

inciso I do CPC). Sendo estas as disposições a serem destacadas, sem 

prejuízo das demais disposições processuais previstas nos arts. 897 a 

903 do CPC, INTIME-SE O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as 

medidas necessárias ao seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos 

seus requisitos (arts. 886 e 887, ambos do CPC). Aportando nos autos o 

proveito do produto leiloado, intime-se o credor através de seu Advogado 

pra apresentar o demonstrativo atualizado da dívida e requerer o que 

entender de direito em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138885 Nr: 8420-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 
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PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Vistos, etc.

 Manifeste-se a parte credora - Autora e Sicredi acerca da petição e 

documentos de fls. 312/315 e 318/319, esclarecendo se concorda com os 

valores depositados e suposto cumprimento da obrigação pela devedora, 

requerendo o que entender pertinente.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Após, novamente concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 226813 Nr: 12021-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS -ME, BENEDITO LUIZ PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA PROTEINAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 Vistos, etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença.

A parte Devedora compareceu espontâneamente e apresentou 

impugnação (fls. 27/56) na qual requer a suspensão da execução.

 No entanto, indefiro o pedido de suspensão em razão da ausência dos 

requisitos necessários, inclusive ausência de garantia do juízo, conforme 

preconiza o art. 525, §6º do CPC, in litteris:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

(...)

6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos 

executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento 

do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.

Sendo assim, deixo de determinar o sobrestamento e determino a 

intimação do Credor para indicar quais medidas entende pertinentes para 

satisfação do crédito, inclusive manifeste sobre a impugnação 

apresentada, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190027 Nr: 8298-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES, WAGNER BRENTANI 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme já consignado no despacho de fl. 85, indefiro o pedido de 

quebra de sigilo fiscal por ora, devendo a parte credora antes diligenciar 

em busca de bens imóveis dos executados passíveis de penhora, com 

base nas informações acostadas nos autos (fls. 97).

Para tanto, concedo o prazo de 15 para que a exequente tome as 

providencias cabíveis em busca dos bens e manifeste requerendo o que 

entender de direito. Deverá ainda manifestar sobre todos os pontos 

abordados no último despacho.

Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 143281 Nr: 1173-44.2012.811.0006

 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: BENEDITA IVONE ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP, DILMA NADIR RAMOS KOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a suspensão do processo pelo período de 30 (trinta) dias.

Após o decurso do prazo, intime-se o credor para que se manifeste 

requerendo o que entender pertinente em busca da satisfação do débito.

 Acaso permaneça silente, determino o arquivamento sem baixa, nos 

termos do art. 921, inciso III do CPC, até ulterior manifestação do credor.

 Por outro lado, havendo manifestação doa exequente, retornem os autos 

conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141890 Nr: 11652-33.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não havendo êxito nas diligências já realizadas, defiro o pedido 

suspensão com suporte no art. 921, inciso III do CPC.

Arquive-se sem baixa até ulterior manifestação da Exequente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184920 Nr: 5187-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA, 

IDALINA SILVEIRA CRUZ, ANITA DA SILVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LUCIO SANTOS 

PRADO - OAB:

 Vistos, etc.

Retifique os registros e autuação para cumprimento de sentença.

Defiro a penhora do bem de matrícula nº 8.486, indicado à fl. 173/174. Nos 

termos do art. 845, § 1º do CPC, lavre-se termo de penhora.

Em seguida, expeça-se mandado para intimação dos Devedores, inclusive 

cônjuges se casados forem - pessoas físicas, bem como a avaliação.

Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis para fins de averbação, com 

ônus ao Exequente.

Desde já e no prazo de 15 dias 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012339-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011400-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006097-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SEONACA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/05/2018 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: 1006284-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/05/2018 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: 1006356-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA COSTA RAMOS (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: 07/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006775-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006776-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA ASSIS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006778-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEX LOPES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/05/2018 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: 1007129-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO)

 

intimar da audiência de conciliação retro designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006780-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEX LOPES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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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: 07/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CARDOSO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005577-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS O ID Nº 

12757252, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE (05) CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005528-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILSA NUNES DE ALMEIDA (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: 07/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006789-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA REIS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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: 07/05/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007810-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE PROMOVENTE PARA NO PRAZO 

LEGAL JUNTAR A IMPUGNAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011912-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO)

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO)

 

Intimo o recorrente para apresentar documento que comprove o 

recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de ser declarado deserto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006791-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: 07/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULINO FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA OAB - MT21680/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006792-59.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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ADRIANO PAULINO FERREIRA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. 

Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a petição 

inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE devem ser 

inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados digitalmente. 

Desse modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

regularização das petições contidas nos autos, efetuando a devida 

inserção das mesmas no editor de texto interno do sistema PJE, bem como 

colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos 

termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007575-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LIRIO DO MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 03/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007576-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE LIRIO DO MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DOS REIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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: 07/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006818-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DO COUTO 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(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010002-38.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO-OESTE TUR (EXECUTADO)

 

MANIFESTE EM 5 DIAS ACERCA DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

RETRO JUNTADA

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FIDELIS SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001735-26.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO 

FIDELIS SIMON Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

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. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de abril de 
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2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006101-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA SOARES PUBLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 08/05/2018 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: 1002549-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GONCALVES PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA (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: 07/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12764209. PARA INFORMAR EM 05 (CINCO) DIAS, O ATUAL ENDEREÇO 

DA PARTE REQUERIDA SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006819-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA SURUBI (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: 07/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011714-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINS DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011714-92.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADEMIR MARTINS DUTRA Parte Ré: REQUERIDO: 

AYMORE Vistos, etc. Primeiramente cabe explicar ao requerente que 

sentença somente pode ser revista pelo juízo a quo somente em sede de 

embargos declaratórios ou para corrigir erro material, conforme prevê a 

legislação vigente. Defiro parcialmente o pedido de id. 12552202, 

determinando a expedição de ofício ao Detran/MT para que retire, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o gravame do veículo Marca Fiat, Modelo Siena 1.0/EX 

1.0 MP, ano de fabricação 2006, Chassi 9BD17203673231220, Placa 

KIT9783, cor prata, Renavam 8840235958. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se . CÁCERES, 16 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001302-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001302-56.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.447,75; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, BUSCA E APREENSÃO, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, Execução Provisória]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANTONIO DAN Parte Ré: EXECUTADO: FELIX MANOEL 

SOUZA PINTO ALVARES Vistos, etc. Proceda-se a secretaria da vara 

conforme disposto na Ordem de Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 

17 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007552-08.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.330,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SIMONE DE SOUZA ROMAO Parte Ré: REQUERIDO: DIGITI 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. Na forma da Lei n. 

11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a petição inicial e demais 

petições que se fizerem necessárias no PJE devem ser inseridos no editor 

de texto interno do sistema e assinados digitalmente. Desse modo, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a regularização das 

petições contidas nos autos, efetuando a devida inserção das mesmas no 

editor de texto interno do sistema PJE. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, 

bem como trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do 

precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 
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INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-25.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE VANESSA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 07/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 08/05/2018 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: 1006821-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEITE (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: 07/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011838-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE RECLAMADA DA SENTENÇA DO ID 

11204405.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LIMA DOS SANTOS (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:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMOA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006443-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CESAR NEVES 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: 08/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECORRIDO PARA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011683-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006102-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 09/05/2018 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: 8010568-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007552-08.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.330,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SIMONE DE SOUZA ROMAO Parte Ré: REQUERIDO: DIGITI 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. Na forma da Lei n. 

11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a petição inicial e demais 

petições que se fizerem necessárias no PJE devem ser inseridos no editor 

de texto interno do sistema e assinados digitalmente. Desse modo, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a regularização das 

petições contidas nos autos, efetuando a devida inserção das mesmas no 

editor de texto interno do sistema PJE. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, 

bem como trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do 

precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006822-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 08/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/05/2018 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: 1001350-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TROCATE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001350-78.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PEDRO TROCATE RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Ao analisar o 

pedido administrativo de id. 12363270, verifica-se que fora encerrado, 

tendo em vista a retirada do nome do requerente no cadastro de 

inadimplentes. Isto posto, revoga-se o despacho de id. 12498216. ESTE 

JUÍZO RECEBE A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 
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CPC. 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., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, devendo as 

requeridas apresentarem prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do mesmo, assim como todos os 

documentos relativos ao contrato celebrado. Proceda a secretaria com o 

agendamento de audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Citem-se os requeridos, nos termos e 

moldes legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006444-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DORADO RODRIGUES ALVES DE ARRUDA (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: 09/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012186-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD LUIZ MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

intimo os advogados das partes para comparecerem a audiência de 

conciliação retro designada, acompanhados de seus clientes, 

independente de intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006825-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO GARCIA DOS SANTOS (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: 08/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010361-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010361-80.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA Parte Ré: EXECUTADO: VIA VAREJO S/A 

Vistos, etc. Proceda-se a secretaria da vara com o disposto na Ordem de 

Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001748-25.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 26.266,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS JULIANO 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação de 

tutela, já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não 

se pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil: "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.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos 

pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento 

da contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se o 

requerido, nos termos e forma legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 
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2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001749-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001749-10.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALESSANDRO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a 

petição inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE 

devem ser inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente. Desse modo, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda a regularização das petições contidas nos autos, efetuando 

a devida inserção das mesmas no editor de texto interno do sistema PJE. 

Deve, ainda, no mesmo prazo, colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclucos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006824-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006824-64.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 32.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO Parte Ré: REQUERIDO: 

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 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 juntar em 

nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos termos 

do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020051-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8020051-70.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: TAM LINHAS 

AEREAS S/A. Vistos, etc. Proceda-se a secretaria da vara com o disposto 

na Ordem de Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 

2018.

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

Processo Número: 1003771-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003771-75.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Curadoria dos bens do 

ausente]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

BATISTA ALVES DE MOURA Parte Ré: INTERESSADO: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CÁCERES Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos a 

competente procuração, vez que não procedeu com a juntada da mesma, 

conforme informou na petição de id. 9059116. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002963-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002963-07.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.347,20; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ADRIELY 

RODRIGUES PIOVEZAN Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a Fazenda Pública para que, caso queira, 

impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Aportando a impugnação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011895-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011895-93.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

THIAGO SANTOS MOTA Vistos, etc. Proceda-se a secretaria da vara com 

o disposto na Ordem de Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de 

abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006831-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 08/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006833-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA CRUZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 08/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006834-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005016-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005016-24.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.258,48; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[TÍTULOS DE CRÉDITO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA, RAFAEL DE OLIVEIRA 

Parte Ré: EXECUTADO: IVAN PEREIRA Vistos, etc. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se e 

intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. Designe audiência 

de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de abril de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BRAGA (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:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010333-15.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WALDEMAR BRAGA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

reconhecimento de suposto erro material formulado pela parte requerente, 

alegando que a fundamentação da sentença prolatada é diversa ao objeto 

da lide. No direito processual vigente, a sentença só pode ser modificada 

pelo juízo que a proferiu somente no caso de correção de erro material ou 

em sede de embargos declaratórios, conforme dispõe o art. 494, I e II, do 

CPC. Analisando o pleito do requerente, verifica-se que o mesmo quer a 

modificação da sentença tendo em vista fundamentação diversa da 

demanda, o que leva-se a concluir que não se trata de correção advinda 

de erro material. Deveria então o causídico ter oposto embargos 

declaratórios no prazo legal, ao qual deixou transcorrer, ou interposto 

recurso inominado (deixado decorrer também o prazo para interposição). 

Isto posto, indefiro o pedido formulado. Considerando que a sentença já 

transitou em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO ESPINOSA GAMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010154-81.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 
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REQUERENTE: JEFFERSON APARECIDO ESPINOSA GAMES Parte Ré: 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de pedido de chamamento a 

ordem postulado pelo requerido, tendo em vista que na sentença 

constam-se o número do feito e a parte requeridas equivocados. No 

presente caso, verifica se tratar de mero erro material, podendo ser 

corrigido pelo juízo a quo, conforme dispõe o art. 494, I, do CPC. Isto posto, 

defiro parcialmente o pedido formulado pelo requerido, alterando a 

sentença de id. 4740318, onde se lê "8010156-51.2016.8.11.0006", leia-se 

"8010154-81.2016.8.11.0006", bem como onde se lê "em desfavor de 

CLARO S/A", leia-se "em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A". No mais, 

permanece inalterada a sentença proferida. Considerando que já decorreu 

o prazo recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril 

de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011607-87.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VIEIRA CABRAL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011607-87.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.718,88; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / 

PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VALDIR VIEIRA CABRAL - ME Parte 

Ré: EXECUTADO: VALDIRENE MARQUES DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação noticiado no id. 

6125069, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Intime-se a executada para 

que forneça seus dados bancários. Após, proceda-se a secretaria da 

vara com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

bloqueados, devendo serem transferidos para a conta a ser indicada pela 

parte executada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010374-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR SANTANA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010374-16.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LAIR 

SANTANA RAMOS Parte Ré: EXECUTADO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011462-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011462-26.2014.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

HELIZANGELA POUSO GOMES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Cáceres/MT, 17 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226565 Nr: 11830-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, Renata Gonçalves da Conceição - OAB:60.332, 

RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O 

PEDIDO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU ANDERSON 

FERNANDO POTORE SALES DE FL. 334.Por fim, intime-se Patrono do 

referido réu, via DJE, para apresentação dos memoriais finais, de forma 

escrita, no prazo legal.Após, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência, vez que 

se trata de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228377 Nr: 13153-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se o presente de embargos de declaração, ofertados pelo i. 

Representante do Ministério Público, face à r. sentença exarada às fls. 

127/132 destes autos, ao argumento de que houve erro material quanto ao 

inciso do tipo penal na parte dispositiva.

É o que merece registro. Fundamento e Decido.

 Razão assiste ao i. Representante do Ministério Público. De fato, o 

dispositivo da sentença apresenta contradição quanto ao inciso do tipo 

penal do acusado, vez que aplicou-se as majorantes previstas no artigo 

157, § 2º, incisos I, II e IV do Código Penal, quando no caso do autos, o 
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correto seria o art. 157, §2º, incisos I, II e V.

Ocorreu em verdade mero erro material no corpo do dispositivo da 

sentença, razão pela qual procedo a sua readequação, para fazer 

constar no lugar de “... por transgressão aos ditames do art. 157, §2º, 

incisos I, II e IV, do Código Penal...” as seguintes expressões “...por 

transgressão aos ditames do art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código 

Penal...”, conforme sentença prolatada (fls. 127/132), corrigindo assim o 

erro existente na sentença supracitada.

Isto posto CONHEÇO dos embargos declaratórios de fls. 137/138 e 

dou-lhes PROVIMENTO.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 193168 Nr: 10253-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MARIO CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.117-v, verifica-se que, à unanimidade, 

rejeitou a preliminar, e no mérito, desproveu os recursos.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213263 Nr: 1804-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.117-v, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 71983 Nr: 9409-58.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL 

- OAB:10565

 Vistos.

Intime-se a reeducando pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, constitua novo defensor, e apresente o atestado médico determinado 

às fls. 401.

Não constituído novo defensor no prazo supra, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública.

Cumpra-se e intime-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224924 Nr: 10615-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER MARLON RANGEL NEVES DAUBLE, 

WEVERTON COUTO DA SILVA, FABRICIO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 REVOGO a prisão preventiva dos acusados Wender Marlon Rangel 

Neves Dauble, Weverton Couto da Silva e Fabrício Marques Rodrigues, 

CONCEDENDO-LHES liberdade provisória, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão.O restabelecimento da 

liberdade aos beneficiários deverá ser realizado mediante a aceitação e 

cumprimento das seguintes condições:1) Declarar antes do cumprimento 

do alvará de soltura os endereços em que poderá ser encontrado de 

modo claro e preciso;2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal da 

comarca a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que 

poderá ser intimado dos atos processuais;3) abster-se da prática de 

crimes ou contravenções penais;Aceitas as condições e advertidos os 

beneficiários de que o descumprimento das medidas impostas importará 

em imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se, servindo o 

correspondente como alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem 

presos os flagrados Wender Marlon Rangel Neves Dauble, Weverton 

Couto da Silva e Fabrício Marques Rodrigues.Saliento apenas, que com 

relação ao réu Fabrício Marques Rodrigues, o mesmo não deverá ser 

colocado em liberdade, ante a regressão de seu regime de pena nos autos 

de Cód. 210518.Não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, 

causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e 

causas de extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/06/2018, às 15h20min, oportunidade em que será 

tomada a declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório dos réus, tudo de acordo com a nova sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 29/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. André Luciano Costa Gahyva - Diretor 

do Foro da Comarca de Diamantino – MT em substituição legal, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 Resolve:

DESIGNAR a servidora VANDA APARECIDA DA CRUZ, Analista Judiciário 

- matrícula nº 24502, para exercer em substituição a função de Gestor 

Judiciário na 5ª Vara Infância e Juizado Especial desta Comarca de 

Diamantino-MT, pelo período de 07/05/2018 a 05/06/2018, 30 (trinta) dias 

de férias; ocasião das férias da Gestora Titular.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 16 de abril de 2018.

 Dr. André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARIME PAZZA GREGOLON - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000776-92.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 111.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARIME PAZZA 

GREGOLON - ME Parte Ré: RÉU: ZANOTTI COMERCIO DE ACO E 

FERRAGENS EIRELI - EPP Vistos etc. Defiro o pedido em postulado de fls. 

86. Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Decorrido "in albis" o 

prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado 

por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. 

Cancelo audiência designada para a data de 18/04/2018. Após, conclusos 

para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se e cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000777-77.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 59.935,73; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CORRETAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA Parte Ré: RÉU: GRANEL INDUSTRIA 

E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 69. 

Cancelo a audiência designada para a data de 18/04/2018 e redesigno 

audiência de conciliação e mediação para o dia 27/06/2018, às 15:00 

horas, período suficiente para citação e intimação da parte requerida. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MARIA PASSOS (EXECUTADO)

T M PASSOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000133-37.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 49.401,10; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: T M 

PASSOS - ME, TEREZA MARIA PASSOS Vistos etc. Em postulado de fls. 

149/153, a devedora requer seja desbloqueada a quantia constrita em sua 

conta corrente. DECIDO. A devedora alega que a conta corrente em que 

houve o bloqueio de saldo é destinada para o recebimento de sua 

aposentadoria. Argumenta que são absolutamente impenhoráveis os 

salários, destinados ao seu sustento. Pois bem. Como é cediço, são 

absolutamente impenhoráveis os salários, pensões, verbas alimentares e 

proventos de aposentadoria, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil, ‘in verbis’: "Art. 833. São absolutamente 

impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)." Sobre a matéria ensina 

Cândido Rangel Dinamarco: "(...) Todas essas verbas são impenhoráveis, 

por força do disposto no inciso IV do mesmo art. 649 e das razões que lhe 

estão à base. Estamos em campo dos bens patrimoniais de caráter 

alimentar dos quais todo trabalhador e sua família dependem para prover 

às despesas relacionadas com as necessidades vitais de habitação, 

alimentação, transporte, educação, saúde, lazer; a impenhorabilidade 

dessas verbas só cessa quando se tem em frente outras necessidades 

alimentares, de pessoas a quem o executado deva alimentos (nesses 

casos, a penhora se permite - art. 649, inc. IV, parte final)" (Cândido 

Rangel Dinamarco, in 'Instituições de Direito Processual Civil', São 

Paulo:Malheiros, v. IV, 2004, p. 350). Sobre a impenhorabilidade da verba 

alimentar ensina o referido autor: "O objetivo central que comanda todas 

as impenhorabilidades é o de preservar o mínimo patrimonial indispensável 

à existência decente do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua 

vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da 

responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque 

estas nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de 

qualquer constrição jurisdicional executiva; são declarados impenhoráveis 

certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as 

necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, 

transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional - esses, 

sim, direitos da personalidade. A execução visa à satisfação de um 

credor, mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um 

devedor. As normas que estabelecem as impenhorabilidades constituem 

limitações políticas à execução forçada; integram-se no quadro do devido 

processo legal, que é um sistema democrático de limitações ao exercício 

do poder estatal, na medida em que proíbem o juiz de exercer atos de 

constrição sobre esses bens impenhoráveis." (ob. cit., p. 340). É de se 

concluir, portanto, que o objetivo primordial da regra da impenhorabilidade 

contida no inciso IV do art. 6833 do NCPC é preservar a existência digna 

do devedor, mantendo valores indispensáveis à sua subsistência. Nesse 

sentido: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 

VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO 

CPC. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente do devedor, 

contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto 

caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar 

apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, 

soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, 

entre outras. 3. Recurso especial provido.” (REsp 904.774/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 

16/11/2011). Note-se que é inadmissível a penhora de quaisquer valores 

depositados em conta corrente quando oriundos de recebimento de salário 

por parte do devedor. Não é outro o entendimento do TJ/MT: ”APELAÇÃO 

CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO 

DA VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO MATERIAL E ABALO PATRIMONIAL NÃO 

CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AMBOS RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A conduta da instituição financeira de reter a verba 

salarial do autor gerou dano moral, em razão da impenhorabilidade salarial, 

face a natureza alimentícia da verba 2. O salário é absolutamente 

impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo 

em vista seu caráter alimentar. 3. Não restando comprovado a 

responsabilidade da instituição financeira no que se refere ao abalo 

patrimonial da autora, bem como aos danos materiais, não pode o Banco 

ser condenado a indenizar a parte. 4. O valor da indenização deve ser 

mantido quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do 

caso concreto.” (Ap 151215/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). 

Se na conta corrente da devedora, sobre a qual recaiu bloqueio e 

penhora, são depositados seus proventos de aposentadoria, estes 

valores devem ser resguardados da constrição, por haver norma 

expressa acerca do tema da impossibilidade de sua penhora. No caso, 

verifico que houve o bloqueio do valor via BACENJUD, na conta bancária 

de titularidade da devedora, que nelas são creditados seus proventos de 

aposentadoria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e via de consequência 

DETERMINO o desbloqueio dos valores total penhorados do saldo da conta 

corrente da devedora, destinada ao recebimento de sua aposentadoria. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1000133-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MARIA PASSOS (EXECUTADO)

T M PASSOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000133-37.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 49.401,10; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: T M 

PASSOS - ME, TEREZA MARIA PASSOS Vistos etc. Em postulado de fls. 

149/153, a devedora requer seja desbloqueada a quantia constrita em sua 

conta corrente. DECIDO. A devedora alega que a conta corrente em que 

houve o bloqueio de saldo é destinada para o recebimento de sua 

aposentadoria. Argumenta que são absolutamente impenhoráveis os 

salários, destinados ao seu sustento. Pois bem. Como é cediço, são 

absolutamente impenhoráveis os salários, pensões, verbas alimentares e 

proventos de aposentadoria, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil, ‘in verbis’: "Art. 833. São absolutamente 

impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)." Sobre a matéria ensina 

Cândido Rangel Dinamarco: "(...) Todas essas verbas são impenhoráveis, 

por força do disposto no inciso IV do mesmo art. 649 e das razões que lhe 

estão à base. Estamos em campo dos bens patrimoniais de caráter 

alimentar dos quais todo trabalhador e sua família dependem para prover 

às despesas relacionadas com as necessidades vitais de habitação, 

alimentação, transporte, educação, saúde, lazer; a impenhorabilidade 

dessas verbas só cessa quando se tem em frente outras necessidades 

alimentares, de pessoas a quem o executado deva alimentos (nesses 

casos, a penhora se permite - art. 649, inc. IV, parte final)" (Cândido 

Rangel Dinamarco, in 'Instituições de Direito Processual Civil', São 

Paulo:Malheiros, v. IV, 2004, p. 350). Sobre a impenhorabilidade da verba 

alimentar ensina o referido autor: "O objetivo central que comanda todas 

as impenhorabilidades é o de preservar o mínimo patrimonial indispensável 

à existência decente do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua 

vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da 

responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque 

estas nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de 

qualquer constrição jurisdicional executiva; são declarados impenhoráveis 

certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as 

necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, 

transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional - esses, 

sim, direitos da personalidade. A execução visa à satisfação de um 

credor, mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um 

devedor. As normas que estabelecem as impenhorabilidades constituem 

limitações políticas à execução forçada; integram-se no quadro do devido 

processo legal, que é um sistema democrático de limitações ao exercício 

do poder estatal, na medida em que proíbem o juiz de exercer atos de 

constrição sobre esses bens impenhoráveis." (ob. cit., p. 340). É de se 

concluir, portanto, que o objetivo primordial da regra da impenhorabilidade 

contida no inciso IV do art. 6833 do NCPC é preservar a existência digna 

do devedor, mantendo valores indispensáveis à sua subsistência. Nesse 

sentido: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 

VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO 

CPC. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente do devedor, 

contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto 

caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar 

apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, 

soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, 

entre outras. 3. Recurso especial provido.” (REsp 904.774/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 

16/11/2011). Note-se que é inadmissível a penhora de quaisquer valores 

depositados em conta corrente quando oriundos de recebimento de salário 

por parte do devedor. Não é outro o entendimento do TJ/MT: ”APELAÇÃO 

CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO 

DA VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO MATERIAL E ABALO PATRIMONIAL NÃO 

CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AMBOS RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A conduta da instituição financeira de reter a verba 

salarial do autor gerou dano moral, em razão da impenhorabilidade salarial, 

face a natureza alimentícia da verba 2. O salário é absolutamente 

impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo 

em vista seu caráter alimentar. 3. Não restando comprovado a 

responsabilidade da instituição financeira no que se refere ao abalo 

patrimonial da autora, bem como aos danos materiais, não pode o Banco 

ser condenado a indenizar a parte. 4. O valor da indenização deve ser 

mantido quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do 

caso concreto.” (Ap 151215/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). 

Se na conta corrente da devedora, sobre a qual recaiu bloqueio e 

penhora, são depositados seus proventos de aposentadoria, estes 

valores devem ser resguardados da constrição, por haver norma 

expressa acerca do tema da impossibilidade de sua penhora. No caso, 

verifico que houve o bloqueio do valor via BACENJUD, na conta bancária 

de titularidade da devedora, que nelas são creditados seus proventos de 

aposentadoria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e via de consequência 

DETERMINO o desbloqueio dos valores total penhorados do saldo da conta 

corrente da devedora, destinada ao recebimento de sua aposentadoria. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 2598 Nr: 110-75.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Teixeira Pithan, Vitor José Domoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHEILA FILIPPIN COLVERO 

DOEDERLEIN - OAB:43.945 RS

 Intimo o patrono do Autor para comprovar em 5 dias a distribuição da 

Carta Prtecatória no Juízo de Cruz Alta/RS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4684 Nr: 59-69.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Jacinto Costa, Adelino Simões 

Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Certifico que dando buscas sobre o andamento da Carta Precatória sob 

Numeração Única: 13660-62.2017.811.0041 Código: 1226611 - Juízo da 

Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, CONSTATEI que o patrono do 

Autor foi intimado pelo DJE para manifestar nos autos acerca do 

pagamento da diligência.

Intimo o patrono do Autor para comprovar nos autos da Carta Precatória 

em 5 dias o recolhimento da Diligência do Oficial de Justiça, prestando 

informações neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 29334 Nr: 641-83.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIeCdCL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903/MT, Marcela de Souza Garcia - OAB:11.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias acerda da certidão a 

seguir transcrita: "Certifico que dando buscas na Comarca de Bonfim/RR, 

constatei que a Carta Precatória sob nº 0800552-15.2015.823.0090 

(PROJUDI) foi devolvida em 31/05/2016 por falta de pagamento de custas."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98860 Nr: 1017-54.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Aparecida de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125206 Nr: 903-13.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Luis Szablewski - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (AUTOR)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000347-91.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GABRIEL 

HENRIQUE SABINO MARQUES, SANDRA COSTA SILVA MARQUES Parte 

Ré: RÉU: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA Vistos etc. Trata-se 

de Ação Revisional com Pedido Liminar ajuizada por GABRIEL HENRIQUE 

SABINO MARQUES e SANDRA COSTA SILVA MARQUES em face de 

FRANCISCO DE ASIS JÚNIOR DE SOUZA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Relatam que em 10/04/2017, adquiriram junto ao requerido um 

imóvel localizado à quadra 2, lote 050, número 109, loteamento Jardim 

Primavera, nesta cidade, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com 

os pagamentos da seguinte forma: Na assinatura do contrato, a entrega 

de um veículo Parati no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em 10/04/2017, e o restante do valor parcelado 

em 39 vezes, sendo 1 parcela de R$ 1.000,00 (mil reais) e 32 parcelas de 

R$ 1250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), intercaladas com 8 bolões de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), todas com vencimento no dia 5 de cada mês. 

Afirmam que diante das dificuldades financeiras que passaram a enfrentar 

diante do desemprego do requerente, tornou-se impossível adimplir o 

débito na forma pactuada. Asseveram que as parcelas referentes aos 

meses de outubro e dezembro que correspondiam ao valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) foram pagas de forma parcial. Aduzem que o requerente foi 

demitido do seu emprego, e até o momento não conseguiu reorganizar sua 

vida financeira, e não conseguindo pagar o débito a prestação se tornou 

desproporcional ao valor inicialmente fixado. Alegam que procuraram o 

requerido para a tentativa de revisar os valores das parcelas e formas de 

pagamento, para conseguirem quitar o débito, contudo, o requerido se 

negou a efetuar qualquer negociação. Ressaltam que o requerido fez uma 

proposta aos mesmos, no entanto, eles não possuem condições de arcar 

com a proposta, sob o argumento de que ela é abusiva. Informam que não 

querem permanecer em débito com o requerido, nem se retirarem da casa 

que adquiriram, pois residem e fizeram benfeitorias avaliadas em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Afirmam que referente ao contrato, as parcelas 

em atraso, multas e juros somadas até o presente momento, perfazem o 

montante de R$ 9.128,66 (nove mil cento e vinte e oito reais e sessenta e 

seis centavos). Por fim, alegam que a situação encontra-se amoldável a 

possibilidade de revisão contratual por fato superveniente. Requerem a 

tutela de urgência para a garantia da moradia, com a autorização para que 

efetuem o pagamento das parcelas que entendem devidas, afastando os 

juros moratórios, bem como pugnam que sejam mantidos na posse do 

imóvel, objeto do contrato de revisão até decisão final. Passo a análise do 

pedido de tutela antecipada. Sob o pálio da gratuidade de justiça. Com 

efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘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". Pois bem, em sede de antecipação de tutela os requerentes 

almejam a garantia da moradia e a autorização para efetuar o pagamento 

das parcelas que entendem devidas. No caso em concreto, os 

requerentes pactuaram contrato com a requerida e tornaram-se 

inadimplentes, uma vez que deixaram de pagar as parcelas devidas. 

Verifico que com o presente pedido de antecipação de tutela os 

requerentes pretendem ver satisfeita a própria tutela que busca com a 

ação de indenização, todavia, insta ressaltar que o pedido de antecipação 

de tutela não se refere à própria tutela que se reclama, mas aos efeitos 

que esta tende a produzir no plano material e que não possam aguardar o 

momento oportuno para que tal ocorra, sob pena de não mais terem 

utilidade para o titular do direito; sendo certo que a antecipação não diz 

respeito a eficácia preponderante da sentença, posto que esta implica 

juízo declarativo de certeza e não de probabilidade. Fredie Didier Jr., in 

Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2007, ensina que: “A tutela antecipada é a 

decisão provisória (urgente, sumária, temporária e precária) que satisfaz, 

total ou parcialmente, imediatamente o direito material deduzido. É a 

antecipação da eficácia da decisão final; é a concessão imediata de 

efeitos da tutela jurisdicional final”. Ora, não pode a requerente obter a 

satisfação do provimento final pretendido por meio do instituto da 

antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade do instituto é 
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assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos 

e não sobre o provimento em si mesmo considerado. Vejamos: “TUTELA 

ANTECIPADA - Renovatória de contrato de locação - Pedido em sede de 

tutela idêntico ao da ação principal - Pretensão de antecipação do próprio 

provimento declaratório final da sentença de mérito - Inadmissibilidade - 

Circunstância produtora de inequívoca violação à garantia constitucional 

do devido processo legal - Antecipação indeferida - Recurso improvido. 

Agravo de Instrumento n. 961.663-00/5.” (TJSP - Tribunal de Justiça de 

São Paulo, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Andrade Neto, 09/05/07). 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 27 do mês de 

junho de 2018, às 15:00 horas. Encaminhem-se os autos ao Núcleo de 

Conciliação e Mediação, 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, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. 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 resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, 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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000208-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR EDIO MANEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000208-42.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 78.216,00; Tipo: Cível; Espécie: ARRESTO (178)/[LIMINAR]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FLAMAR PECUARIA 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: WILMAR EDIO MANEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar ajuizada 

por FLAMAR PECUÁRIA LTDA em face de WILMAR ÉDIO MANEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 72/73, as partes 

informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito. 

É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes litigantes, 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. Custas e honorários 

pela parte autora. Intimem-se as partes por meio de seu procurador. 

Certifique a Gestora acerca do pagamento em duplicidade da guia de 

custas e taxas de distribuição. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 17 de abril de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24430 Nr: 2226-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Honorio Paulino, Nelson Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, José Maria Mariano - OAB:3539-A

 Intimação dos Patronos dos Denunciados para que fiquem cientes do 

RECURSO DE APELAÇÃO de fls.222, e querendo apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44844 Nr: 1503-15.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Intimação do Patrono do Requerido para, nos termos do Artigo 222 do 

CPP, cientificá-los da expedição das Cartas Precatórias às Comarcas de 

NORTELÂNDIA - MT, objetivando a oitiva da testemunha de Acusação 

MELRY DOS REIS OLIVEIRA, bem como a Comarca de JUÍNA -MT, 

objetivando a oitiva da vitima JOAQUIM JOSÉ LEAO BISPO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25216 Nr: 2842-19.2004.811.0005

 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: ACdS, VGdS, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS, NdCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aletéa Zanatta 

Cassiano Ourives - Defensora Pública Substituta - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2842-19.2004.811.0005 código25216

ESPÉCIE: 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: Adriele Cristina da Silva e Vitor Gabriel da Silva e Avelina 

Maria da Silva

PARTE RÉ: Euclides Antonio de Souza e Nildes da Costa Meira de Souza

CITANDO(A, S): NILDO MEIRA DE SOUZA, filiação: Nildes da Costa Meira 

de Souza r Euclides Antonio de Souza - endereço: lugar incerto e não 

sabido e EDMIL MEIRA SOUZA - filiação: Nildes da Costa Meira de Souza r 

Euclides Antonio de Souza - endereço: lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 3.120,00

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, 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: Visam as ações cumuladas de declaração do 

vínculo paterno e consequente proteção alimentar as crianças: A.C. DA S. 

e V. G. DA.S, consoante informa a genitora dos infantes, o investigado é o 

pai dos investigantes, porém não se dignou a reconhecê-los 

espontaneamente.

DESPACHO: Autos n. 2842-19.2004.811.0005-Efetive a citação de Edifrei 

José de Souza, Elizagela Meira de Souza, Evalbter Meira de Souza, Nildo 

Meira de Souza e Edmil Meira da Souza (fl. 284). No caso de réu sem 

endereço efetive a citação por edital.II- Int.III- Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Diamantino/MT, 23de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 
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Junior-Juiz de Direito

Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Tecnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 16 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120838 Nr: 3612-55.2017.811.0005

 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): Rogério Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Denunciado, para no prazo de 10 dias, 

apresentar os MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41203 Nr: 2043-97.2009.811.0005

 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: Elia Aparecida Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Kadd Haeg 

Maciel - OAB:9766, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimação dos Patronos das Partes para que fiquem cientes do PENHORA 

NO ROSTO DOS AUTOS de fls. 345/350, da VARA DO TRABALHO DE 

DIAMANTINO - MT 23ª REGIÃO referente ao Processo nº 

0000495-36.2014.5.23.0051.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81502 Nr: 3740-22.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Paula Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Paula Costa - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono do autor para que fique ciente do TRANSLADO DA 

SENTENÇA dos autos 1445-36.2015.8.11.0005, para os presentes autos e 

querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38094 Nr: 2920-71.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Julio de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 Intimação do Patrono do autor para que fique ciente do TRANSLADO DA 

SENTENÇA dos autos 2774-83.2015.11.0005, para os presentes autos e 

querendo se manifeste no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103657 Nr: 3271-97.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Paraguai-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabelli Pimentel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3271-97.2015.811.0005 código 103657

AÇÃO: Execução FiscalPROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Município de Alto Paraguai-MT

EXECUTADO(A, S): Isabelli Pimentel da Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): Isabelli Pimentel da Silva

QUANTIA DEVIDA: 3.389,12 (três mil trezentos e oitenta e nove reais e 

doze centavos)

NATUREZA DA INFRAÇÃO: Débitos de IPTU

DATA DA INSCRIÇÃO: Não Consta

N. DA INSCRIÇÃO: 13/2015

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.

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..

 Diamantino - MT, 16 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103644 Nr: 3258-98.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Paraguai-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselino Carlos da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3258-98.2015.811.0005 código 103644

AÇÃO: Execução Fiscal PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Município de Alto Paraguai-MT

EXECUTADO(A, S): Joselino Carlos da Guia

CITANDO(A, S): Joselino Carlos da Guia

QUANTIA DEVIDA: 2.484,97 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais 

e noventa e sete centavos)

NATUREZA DA INFRAÇÃO: Débitos de IPTU

DATA DA INSCRIÇÃO: Não Consta

N. DA INSCRIÇÃO: 7/2015

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.

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..

 Diamantino - MT, 16 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 108304 Nr: 1727-40.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Paraguai-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcilio Araujo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1727-40.2016.811.0005 código 108304

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução

PARTE AUTORA: Município de Alto Paraguai-MT

PARTE RÉ: Darcilio Araujo de Carvalho

CITANDO(A, S): DARCILIO ARAUJO DE CARVALHO

QUANTIA DEVIDA: 2.973,15 (dois mil novecentos e setenta e três 

centavos e quinze centavos)

NATUREZA DA INFRAÇÃO: Irregularidade de Escrituração de Livros 

Fiscais com enquadramento nos art. 219, 217-B; 226, 228 e 457 do RICMS 

e Omissão de informações econôminco fiscais enquadrada no art. 17, III 

da Lei n. 7098/1998

DATA DA INSCRIÇÃO:

 N. DA INSCRIÇÃO: 45/2016

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.

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..

 Diamantino - MT, 16 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105554 Nr: 664-77.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Cristina Queiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 664-77.2016.811.0005 CÓDIGO 105554

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO

 AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Sonia Cristina Queiros da Silva

CITANDO: Denunciado(a): Sonia Cristina Queiros da Silva, Cpf: 

63222779104, Rg: 1023767-4 SSP MT Filiação: Claudio Pereira da Silva e 

Tereza Queiros da Silva, data de nascimento: 05/09/1974.

FINALIDADE: 1 - CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, ocasião 

em que ser-lhe-á nomeado um para patrocinar sua defesa.

 RESUMO DA INICIAL: o Ministério Público oferece denuncia em face da 

citanda com incurso no art. 155, caput do Código Penal em razão da 

subtração de um celular marca Samsung pertencente a vítima Elza 

Machado dia 2 de setembro de 2015, ocorrido no estabelecimento 

comercial da vitima. O Ministério Público requer a notificação das 

testemunhas. Juntou documentos.

DECISÃO/DESPACHO: I. Proceda à citação do acusado por edital, no prazo 

de 15 dias, para apresentar resposta a acusação. II. Decorrido o prazo do 

item I, nada sendo requerido abra vista ao Ministério Público.

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 abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80821 Nr: 26-20.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista, Alcindo Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Vicente Antonio de Mello - OAB:6731-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 26-20.2011.811.0005 Código 80821

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): João Batista E Alcindo Francisco de Souza

INTIMANDO: Denunciado(a): Alcindo Francisco de Souza Filiação: Carlindo 

Francisco de Souza e Benedita Justino Figueiredo, data de nascimento: 

28/07/1969, brasileiro(a), natural de Alto paraguai-MT, solteiro(a), 

ensacador.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Alcindo Francisco de Souza, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para cientificá-lo do inteiro teor da sentença de 

fls. 171/175, resumida.

DECISÃO/DESPACHO: Decido. (...) Da análise do conjunto probatório 

conclui-se que os réus são contraditórios em suas versões apresentadas 

na fase inquisitiva, e, a prova judicializada corrobora a produzida na fase 

inquisitiva, confirmando a efetiva prática do delito entelado por ambos os 

réus. Tal fato se denota em razão de ter a Polícia recebida à denúncia 

identificando os dois réus como sendo as pessoas que estariam furtando 

a empresa vítima, bem como pelo fato de que quando abordado pelos 

policiais, JOAO BATISTA informou que ALCINDO o havia auxiliado e 

realizado o transporte dos sacos de cimento em seu veículo. Pelas provas 

coletadas e demais elementos trazidos ao bojo dos autos infere-se que os 

réus realmente praticaram o crime narrado na inicial acusatória. Quanto à 

qualificadora do concurso de pessoas, é pacífico o entendimento de que 

sendo o furto praticado por duas ou mais pessoas, aplica-se a 

qualificadora a que alude o inciso IV do § 4º, do artigo 155, do Código 

Penal, dado o seu caráter objetivo, independentemente da punibilidade do 

comparsa; assim, ainda que inimputável um participante, a simples 

pluralidade basta ao reconhecimento da qualificadora. A qualificadora do 

concurso está perfeitamente delineada nos autos e houve clara e 

manifesta divisão de tarefas, estando tal afirmativa patenteada nas provas 

coligidas. Ante ao evidenciado, resta caracterizada a autoria em desfavor 

dos réus JOÃO BATISTA, vulgo "CORUJA" e ALCINDO FRANCISCO DE 

SOUZA vulgo "CAÇULA", que em concurso de pessoas, realizaram os 

verbos constantes do artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, devendo 

ser apenados nas penas cominadas ao crime de furto qualificado. Desse 

modo, analisando as circunstâncias que lidem o fato delituoso e da própria 

conduta dos acusados, entendo ser procedente o pedido contido na 

presente ação penal pública promovida pelo Ministério Público. Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, para CONDENAR os réus JOÃO 

BATISTA, vulgo "CORUJA" e ALCINDO FRANCISCO DE SOUZA vulgo 

"CAÇULA" pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, inciso IV do 

Código Penal. Passo a dosimetria da pena, em estrita observância do 

artigo 68 do Código Penal. (...) DO RÉU ALCINDO FRANCISCO DE SOUZA 

vulgo "CAÇULA" A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 

reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Doso-lhe a pena nos 

termos do art. 59 c/c 68, ambos do CP: quanto à culpabilidade, inexistem 

nos autos elementos que indiquem a presença de transtornos mentais que 

justificassem o ato. Sua conduta e sua forma de apresentar os fatos 
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denotam clareza de pensamento e mente hígida. Dolo presente na 

perpetração consciente do delito. O acusado é imputável; quanto aos 

antecedentes percebo a existência de outros crimes imputados contra o 

acusado, sendo reincidente, assim utilizo um para maus antecedentes e o 

outro analisarei na segunda fase; quanto à sua conduta social e 

personalidade, são desfavoráveis o acusado na medida em que se 

envolve com frequência

 em ocorrências criminosas; a motivação merece reprovação, porquanto, 

não obstante ter, em tese, capacidade para o trabalho lícito e apoio familiar 

para seguir um caminho escorreito, teve a intenção de auferir proveito 

fácil através de ato ilícito em detrimento de outrem; o comportamento da 

vítima em nada contribuiu para a ocorrência do fato; por fim o crime não 

teve maiores consequências, uma vez que o produto do crime foi 

totalmente recuperado e devolvido à vítima. Isto posto e, analisando as 

circunstâncias judiciais gerais, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias multa. Na 

segunda fase da dosimetria da pena, existe a incidência da agravante de 

reincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, razão pela qual 

aumento em 06 (seis) meses de reclusão. Assim, fixo a pena definitiva em 

03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa. Não 

existem causas de aumento ou diminuição da pena. Por imposição dada 

pela redação do dispositivo penal analisado e levando-se em 

consideração a condição financeira da acusado, condeno-o a pena 

pecuniária equivalente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 sobre o 

salário-mínimo vigente à época do fato, que deverá ser atualizada até a 

data do efetivo pagamento da condenação. O regime inicial para 

cumprimento da reprimenda deverá ser o FECHADO, ante a reincidência 

demonstrada. Considerando a reincidência do acusado, deixo de substituir 

a pena aplicada, na forma disposta no artigo 44, inciso II do CP. Concedo 

aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Diante da falta de 

elementos seguros a embasar condenação civil, bem como diante da 

inércia da jurisdição, deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil 

nos termos do art. 387, IV, ficando aberta a jurisdição civil para tal 

desiderato. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, 

procedam-se as seguintes providências: a) LANCE-SE o nome dos réus 

no rol dos culpados; b) COMUNIQUE-SE o Tribunal Regional Eleitoral; c) 

FORME-SE o PEC definitivo. d) Dê-se baixa e ARQUIVE-SE o presente 

processo. e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Diamantino - MT, 16 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95904 Nr: 3050-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Guedes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3050-51.2014.811.0005 CÓDIGO 95904

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESS

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Weslley Guedes da Silva

CITANDO: Denunciado(a): Weslley Guedes da Silva, Cpf: 73562840144, 

Rg: 1743020-8 SSP MT Filiação: Jorge Ribeiro da Silva e Celi Vaz Guedes 

Silva, data de nascimento: 05/04/1988, brasileiro(a), natural de Ituitaba-MG, 

casado(a).

FINALIDADE: 1 - CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese ser-lhe-á nomeado um defensor para patrocinar sua defesa.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público denuncia o citando com incurso 

no art. 306 §1º c/c art. 298 inciso I da Lei 9503/1997, pois segundo consta 

do termo circunstanciado no dia 2/7/2014 na rodovia Senador Roberto 

Campos o denunciado conduzia veiculo automotor Ford Cargo 1519-B 

placa OBP7537 com a capacidade psicomotora alterada em razão de 

influência de álcool e causou danos a terceiros, colidindo com um poste. O 

Ministério Público requer o recebimento da denuncia, a citação do 

denunciado e intimação das testemunhas.

DECISÃO/DESPACHO: I. Proceda à citação do acusado por edital, no prazo 

de 15 dias, para apresentar resposta a acusação. II. Decorrido o prazo do 

item I, nada sendo requerido abra vista ao Ministério Público.

 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 abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAZZARI FANTIN (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010357-51.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 13.580,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO STÜKER, LETICIA LAZZARI FANTIN Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVO 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 abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-10.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010858-10.2010.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TRANSPORTE TERRESTRE]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDICE MUFARDINI GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

VIACAO ELDORADO LTDA Vistos, etc. Liberem-se os valores 

depositados mediante alvará de levantamento em favor da parte 
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exequente. Aguardem-se os autos a comprovação de pagamento das 

demais parcelas. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-64.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZAGONEL DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ VARGAS PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010134-64.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 19.782,07; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Parte Autora: EXEQUENTE: ZAGONEL DE LIMA & LIMA LTDA - 

EPP Parte Ré: EXECUTADO: JUAREZ VARGAS PINTO Vistos, etc. Trata-se 

de exceção de impenhorabilidade formulada por Juarez Vargas Pinto, 

alegando em suma, que o valor bloqueado através do sistema bacenjud 

consiste em verba salarial. Pois bem. Sem delongas, a parte executada 

sustenta que os valores bloqueados referem-se a renda oriunda de 

contratos de corretagem sobre a venda de imóveis e alega que os 

referidos valores são utilizados para a subsistência da sua família. No 

entanto, em que pese as alegações da parte executada, infere-se que não 

fez prova de que os valores bloqueados de fato referem-se ao rol 

descrito no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, se os 

valores realmente são utilizados para o sustento da família e tampouco se 

a conta em que se efetivou o bloqueio trata-se de conta salário. Nesse 

ponto é importante mencionar que a constrição em conta salário por si só 

não gera nulidade do ato, e sim o bloqueio daqueles valores descritos no 

rol taxativo do artigo 833 do CPC. Assim, intime-se a parte executada para 

que junte aos autos prova cabível de que os valores bloqueados estão 

revestidos pela impenhorabilidade, ou requeira medida cabível no prazo de 

15 dias, sob pena de liberação ao exequente. Cumpra-se. Diamantino, 10 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010214-91.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. DA SILVA - CLINICA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010214-91.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 9.426,52; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. 

Parte Autora: EXEQUENTE: RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR Parte Ré: 

EXECUTADO: W. A. DA SILVA - CLINICA - 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 10 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000361-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ISABEL WOHLFAHRT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGÍNIA FÁTIMA FABRI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000361-75.2018.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA ISABEL WOHLFAHRT Parte Ré: REQUERIDO: VIRGÍNIA 

FÁTIMA FABRI DOS SANTOS Vistos. Cumpra-se conforme deprecado. 

Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com nossas 

homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Diamantino, 10 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000343-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BERENICE WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000343-54.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SANDRA BERENICE WAGNER Parte Ré: RÉU: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 - 

Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que compareça 

à audiência de conciliação em data a ser designada pela escrivania, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - 

Intime-se a parte requerente 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 - Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

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, devendo a requerida trazer aos autos cópia dos 

documentos apresentados pelo autor para solicitação. 5 - DEFIRO ainda o 

pedido de justiça gratuita. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-92.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R G K TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010535-92.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 2.141,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: R G K TRANSPORTES LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI MULTIMODAL S.A. 

Vistos. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte 

requerida VLI MULTIMODAL, no endereço indicado no id. 11231132, para 

os atos desta ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em 

data a ser designada pela escrivania, consignando que deverá ser 

assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias 

após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte requerente 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-32.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE BONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010539-32.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 4.212,25; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RAFAEL DE BONA Parte Ré: REQUERIDO: RODOBELO 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI MULTIMODAL S.A. Vistos. 1 - 

Designe-se audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte requerida VLI 

MULTIMODAL, no endereço indicado no id. 11230993, para os atos desta 

ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a 

audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte requerente 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-77.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VANCAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010536-77.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 6.136,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: REGINALDO VANCAN Parte Ré: REQUERIDO: RODOBELO 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI MULTIMODAL S.A. Vistos. 1. 

Defiro o pedido de justificativa da parte autora, ante a comprovação nos 

autos. 2. Designe-se nova audiência de conciliação. 3. Cite-se a parte 

requerida VLI MULTIMODAL, no endereço indicado no id. 11231756, para 

os atos desta ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em 

data a ser designada pela escrivania, consignando que deverá ser 

assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias 

após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-73.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010319-73.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

Parte Autora: REQUERENTE: MOISES EVANGELISTA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Em análise dos autos 

verifica-se que foi entabulado acordo entre as partes, tendo a parte 

Requerida cumprido integralmente com os termos do referido acordo no 

que concerne as obrigações de pecúnia. Além disso, houve determinação 

do Juízo para expedição de ofício ao DETRAN para baixa de gravame na 

motocicleta objeto do litígio, conforme requerido pelas partes. O processo 

foi arquivado com a anuência da parte autora e, posteriormente, a parte 

Requerida pugnou pelo desarquivamento e nova expedição de ofício ao 

DETRAN para baixa do gravame, haja vista que a determinação não foi 

cumprida pelo órgão de trânsito. Assim, oficie-se o DETRAN de diamantino 

para que proceda a baixa do gravame da motocicleta objeto do litígio, 

conforme os termos pactuado pelas partes, no prazo improrrogável de 5 

dias, sob pena de crime de desobediência do responsável pelo DETRAN 

desta urbe. Sem prejuízo, habilite os advogados da parte Requerida nos 

autos e publique-se as intimações em nome destes, com o fito de evitar 

qualquer alegação de nulidade. Após, cumprida a determinação, 

arquive-se os autos. Diamantino, 12 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010343-62.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINA PEREIRA DE PINHO PORTELA DE BRITO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010343-62.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.897,65; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, INADIMPLEMENTO]. Parte Autora: EXEQUENTE: 

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

ALCINA PEREIRA DE PINHO PORTELA DE BRITO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de id. 12268214. Expeça-se mandado de penhora e avaliação das 

motocicletas, fiando desde já a parte exequente nomeada como 

depositário fiel dos bens. Efetivada a penhora, intime-se a parte executada 

para que, querendo, ofereça embargos no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8014288-62.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA E SILVA ROSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014288-62.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 4.453,23; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[OBRIGAÇÕES]. 

Parte Autora: EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA Parte Ré: 

EXECUTADO: ROSA E SILVA ROSA LTDA - EPP Vistos, etc. Considerando 

o lapso temporal entre a última petição da parte autora até a presente data, 

verifico que esta teve tempo hábil para diligenciar junto ao CRI de 

Diamantino. Assim, indefiro o pedido de dilação de prazo. Intime-se a parte 

autora para que junte a matrícula atualizada do imóvel que pretende 

penhorar, no prazo impreterível de 5 dias sob pena de extinção do 

processo. Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e torne 

concluso para sentença de extinção. Diamantino, 12 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-74.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTIORI CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010090-74.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 33.508,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: EXEQUENTE: 

GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: FORTIORI 

CONFECCOES LTDA Vistos, etc. Em busca via sistema Renajud verifiquei 

a existência de veículo em nome do executado. Contudo, conforme se 

constata pelos documentos em anexo, o referido veículo encontra-se com 

inúmeras restrições judiciais e administrativas. Em virtude do exposto, a 

restrição judicial do veículo em questão se mostrou inócua, primeiro 

porque, como dito alhures, o veículo possui diversas restrições judiciais, 

tendo estes credores preferência na penhora e eventual adjudicação, 

segundo porque o valor do referido bem sem qualquer restrição já seria 

insuficiente para saldar a dívida em questão quiçá com os gravames. 

Assim, intime-se a parte exequente para que junte aos autos o cálculo 

atualizado da dívida e indique bens passíveis de penhora no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de abril de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-67.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA NUNES MENEGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010688-67.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Parte Autora: 

REQUERENTE: EDILEUZA NUNES MENEGHETTI Parte Ré: REQUERIDO: 

TERRA NETWORKS BRASIL Vistos, etc. Cumpra-se a determinação de id. 

11451648. Após cumpridas todas as determinações, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-70.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO GONCALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010153-70.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. Parte 

Autora: REQUERENTE: RICARDO PEREIRA PANDOLFO Parte Ré: 

REQUERIDO: DANILO GONCALVES RIBEIRO Vistos, etc. Defiro o pedido da 

parte exequente. Cumpra-se conforme o requerido no id. 11988646. 

Expeça-se o necessários. Cumpra-se Diamantino, 16 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-82.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010299-82.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA 

PAESE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. 

Libere-se o valor incontroverso de R$ 11.536,90, mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2. Intimem-se as partes do 

cálculo de id. 12691960. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8014443-65.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIO DE AVILA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto 

documento no id 12759533, no prazo lega.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-63.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010546-63.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ROSANGELA BORDINHAO 

BAIAROSKI DA SILVA REQUERIDO: TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. 

Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme 

telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 

ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de agosto de 

2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SISLENE PINHEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido SISLENE para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ELESSANDRO para 

responder o recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAGDALENA MASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001567-61.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.023,78; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA MAGDALENA MASSINI Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001556-32.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MANOEL GOMES DE OLIVEIRA Parte Ré: 
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REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCEIA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001593-59.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.432,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NYLCEIA CRISTIANE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES 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. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001546-85.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.159,99; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Parte Autora: REQUERENTE: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIANYS PEREIRA MACHADO (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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001439-41.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 200,06; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DIANYS PEREIRA MACHADO Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYLON MAIKON SANTOS 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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001437-71.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 3.207,93; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: AYLON MAIKON SANTOS SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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 abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000733-58.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 14.561,54; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-38.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI CRISTIANE PERON MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SIMONY STELLA OAB - MT0016673A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012218-38.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.122,74; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MICHELI CRISTIANE PERON MARTINS DE LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: ADRIANA SILVA ROSA 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, 12 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISINALVA CALIXTO DE SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001092-08.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.621,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BENEDITO BATISTA DE ALVARENGA Parte Ré: 

REQUERIDO: DEISINALVA CALIXTO DE SALES Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 16 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-12.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALMIR DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA MAIS ELETRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010002-12.2011.8.11.0005; Valor causa: R$ 21.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADALMIR DA SILVA 

TOMAZ Parte Ré: REQUERIDO: CASA MAIS ELETRO LTDA - ME Vistos, 

etc. 1. Defiro o pedido constante do id. 12328947. 2. Expeça-se carta 

precatória para que seja realizada a penhora dos bens que guarnecem a 

empresa executada, no endereço indicado no id. 12328947, atentando-se 

o Meirinho para as previsões do art. 833 do CPC, especialmente o seu 

inciso V[1], ficando desde já nomeada a exequente como depositária fiel 

do bens. 3. Caso encontrados bens passíveis de penhora, intime-se 

pessoalmente a executada da penhora para que, querendo, se manifeste 

nos autos (Enunciado nº. 112, FONAJE[2]). 4. Com o resultado da Carta 

Precatória nos autos, independentemente do resultado da penhora, 

intime-se o exequente para que dê prosseguimento à execução, 

requerendo o que dê direito em 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] “Art. 833. São 

impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os 

utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao 

exercício da profissão do executado;” [2] “ENUNCIADO 112 – A intimação 

da penhora e avaliação realizada na pessoa do executado dispensa a 

intimação do advogado. Sempre que possível o oficial de Justiça deve 

proceder a intimação do executado no mesmo momento da constrição 

judicial (art.º 475, § 1º CPC)”.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.888,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[RESPONSABILIDADE 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA LOPES Parte Ré: 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 16 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001398-74.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSANGELA MENEZES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-60.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000707-60.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 14.775,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EVALDO FEITOSA Parte Ré: REQUERIDO: A. 

TELECOM S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante não cumpriu determinação judicial no sentido de comprovar o 

seu endereço, documento que é indispensável à propositura da ação, fato 

que, consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento 

do mérito por inépcia da pretensão inicial, conforme art. 330, § 1º, inciso I, 

do CPC. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

I, do CPC. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-11.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010090-11.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA BISPO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc. Trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público 

que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 
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que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 

do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 

verifico que a petição inicial foi protocolada em 12.03.2015, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 06 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001324-20.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEOCLIDES RODRIGUES 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: FRANCISCO JAIME VASCONCELOS 

SANTOS Vistos etc. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido 

no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Cuida-se de ação de reparação civil por 

falha na prestação de serviços advocatícios com pedido de condenação 

em danos materiais e morais, tendo o autor anexado aos autos cópia do 

título de crédito constituído por ordem do requerido com pagamento 

frustrado após a desídia do emitente do título na prestação de serviços 

jurídicos (id. 10303221, p.1). Analisando os autos, verifico que a parte 

reclamada, embora tenha comparecido na audiência conciliatória, não 

apresentou defesa, razão pela qual decreto a sua revelia, presumindo a 

veracidade da matéria fática narrada pela parte autora, nos moldes do 

artigo 344, do CPC. Nesta linha, de rigor reconhecer os efeitos da revelia 

para deferir o pedido de danos materiais pelo cheque não compensado no 

valor de R$ 12.310,00, considerando que o valor fictício informado pelo 

advogado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) como sendo fruto de acordo 

em ação judicial não proposta, que tinha como cliente o autor, ainda assim 

sofreria descontos a título de honorários advocatícios, logo, não receberia 

o promovente tal valor em sua integralidade. No que tange ao pedido de 

danos morais referente à este processo, como é de conhecimento, numa 

ação de cunho indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido não 

basta a ilação sobre o ato causador, mas que se configure os 

pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o 

ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a 

ação do agente e o prejuízo sofrido. No ponto, em que pese a parte 

reclamante afirmar que houve abalo moral, fato é que, após analisar os 

autos, nota-se que não há prova de danos na esfera personalíssima do 

requerido, situação que, sem dúvida, é incapaz de gerar os danos morais. 

Nas lições doutrinárias de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Nesta linha, rejeito o pedido de danos 

morais por ausência de demonstração prejuízos extrapatrimoniais ao 

autor, seguindo a posição do jurisprudência, in verbis: “(...) Não cabe 

indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à 

dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 

regimental desprovido” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). É 

necessário consignar, ainda, que as partes tiveram a ampla possibilidade 

de produção de provas, sendo que o rol das consideradas válidas pelo 

nosso ordenamento jurídico é vasto, assim, é cediço que incumbe a quem 

alega o ônus de provar a veracidade de suas afirmações. Posto isso, 

diante da presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, 

bem como da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo que coloque em dúvida o direito da parte reclamante, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento do título de crédito acostado no valor de R$ 

12.310,00 (doze mil e trezentos e dez reais), quantia que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC desde a data prevista para a 

apresentação do cheque e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 

cuja incidência deverá ser feita a partir da citação Desta forma, declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do que 

dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-60.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON EIFERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 
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09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CAMARGO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA AGRIPINA 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR SANTANA RAMOS (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES DA COSTA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. No que tange ao interesse de agir, Daniel 

Amorim Assumpção[1] leciona que ter ou não ter razão o requerente em 

suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, nos seguintes 
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termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que 

alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é 

tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve 

analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, 

terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de 

concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional por uma pretensão resistida pela ré e, além disso, é 

possível a obtenção de melhora em sua situação anterior ao processo. 

Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. A parte autora sustenta que 

jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida inexigível, de modo que pugna pela 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Por 

sua vez a requerida, em defesa, suscitou questão preliminar e requereu a 

improcedência da ação. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Embora tenha a ré 

apresentado alguns extratos de movimentação na conta que seria do 

autor, aquela não provou a efetiva contratação dos serviços pela parte 

autora, vez que não há nos autos o contrato firmado entre as partes, 

eventuais gravações telefônicas de atendimento ou documentos capazes 

de inferir a efetiva relação jurídica entre as partes que teria originado a 

pendencia financeira. Em razão do deferimento da inversão do ônus da 

prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da 

dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa 

ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência 

de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são 

inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova ou 

contraprova de fato negativo. Ademais, em audiência de instrução o autor 

negou veementemente a contratação do débito e, por outro lado a ré 

apresentou preposto sem conhecimento dos fatos, havendo, assim, a 

necessária condenação na pena de confissão ficta, presumindo-se 

verdadeira a matéria fática aduzida pela parte promovente, na forma do 

art. 20, da Lei 9.099/95. Partindo desse contexto, observo que a inscrição 

do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar 

que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito objeto da ação e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de 

mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita 

a partir do evento danoso – data da disponibilização, bem como a 

correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 11 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] Neves, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8 ed. 

Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCIO NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001487-97.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RONI MARCIO NONATO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de 

tutela antecipatória c/c indenização por dano moral, interposta pela autora 

em face da ré, sustentando, em síntese, que a reclamada inseriu o nome 

da parte autora no rol de inadimplentes indevidamente. Em contestação, a 

reclamada suscitou a ocorrência de prescrição e alegou, em resumo, que 

a inscrição se deve por dívida inadimplida, fato que ensejou a inscrição do 

nome da reclamante no serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar 

de prescrição suscitada pela ré considerando que embora o prazo para 

reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo 

somente é computado quando do conhecimento do evento danoso – 

negativação, assim, considerando que não há nos autos prova da ciência 

inequívoca pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação 

usualmente encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não 

ocorreu prescrição da presente pretensão. De início, rejeito a impugnação 

ao endereço de residência do autor, vez que a declaração de residência 

do autor feita pelo autor, bem assim o comprovante de endereço declinado 

na peça inicial não foram elididos por qualquer prova pela ré e, não 

evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. 

Rejeito, por fim, a preliminar de ausência de documento indispensável para 

a propositura da ação, eis que a extrato apresentado foi extraído de site 

de consulta oficial conveniado ao SPC e, ainda, pelo fato de a própria ré 

ter meios de impugnar tal documento, já que poderia apresentar o histórico 

de negativação indicando as datas de inclusão e exclusão do nome do 

autor do SPC/SERASA. Afastadas as questões preliminares, julgo o 

mérito. A parte autora sustenta que jamais travou relação jurídica com a 

ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em defesa, 

suscitou questão preliminar e requereu a improcedência da ação. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a origem do débito 
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discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa ré, 

face a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa ou 

tácita, o débito vinculado ao contrato inscrito nos órgãos restritivos é 

inexigível, não podendo impor ao consumidor a produção de prova ou 

contraprova de fato negativo. Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da ação e CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso – data da disponibilização, bem como a 

correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 11 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010412-94.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FRANCISCO GUBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MORAES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010412-94.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: RAFAEL FRANCISCO GUBERT Parte Ré: EXECUTADO: 

FRANCIELE MORAES CAMPOS Vistos etc. A parte exequente informa que 

não encontrou bens em nome do devedor e requer a suspensão do 

processo pelo prazo de 180 dias. Contudo, tendo em vista os princípios 

que regem o juizado especial, especificamente o da celeridade, a 

suspensão do processo se torna incompatível com o rito, já que nesse tipo 

de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre 

buscadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão, e JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, em 

razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o 

pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e 

ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 12 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-61.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR DA SILVA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010410-61.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LAUDENIR DA SILVA VITOR Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de sentença 

em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 

que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 
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do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 

verifico que a petição inicial foi protocolada em 04.09.2015, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 12 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-81.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO PAULO DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público 

que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 

que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 

do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 

verifico que a petição inicial foi protocolada em 14.11.2015, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 13 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR KRATCHK - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

FORTESOLO SERVICOS INTEGRADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de cobrança em que 

o autor, empresa de transporte rodoviário de cargas, alega que foi 

contratado pela primeira reclamada para fazer o transporte rodoviário de 

mercadorias à segunda reclamada, não sendo ressarcido das estadias 

decorrentes da demora no descarregamento dos produtos. Inicialmente, 

tendo em vista a existência de preliminares, passo a analisá-las. Da 

ilegitimidade ad causam passiva: Ambas as reclamadas suscitam 

preliminar de ausência de legitimidade para figurarem no polo passivo da 

demanda, contudo, rejeito ambas preliminares, pelos seguintes 

fundamentos: A reclamada G10 sustenta sua ilegitimidade sob o 

fundamento de que não é responsável pelo atraso, uma vez que não 

praticou qualquer ação ou omissão que tenha dado causa ao evento. 

Contudo, embora não tenha dado causa ao atraso no descarregamento, 

há no presente caso responsabilidade solidária entre ambas requeridas, 

senão: “Art. 9° A responsabilidade do transportador cobre o período 

compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua 

entrega ao destinatário”. Desta forma, a transportadora G10 responde 

solidariamente à destinatária Fortesolo, de acordo com o disposto no art. 

9° da Lei nº 11.442/07. Outrossim, não prospera também a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Fortesolo, posto que além 

de ser destinatária da carga, foi quem deu causa a longa espera na 

descarga do produto. Assim, tanto a transportadora quanto a destinatária 

da carga são responsáveis pela demora no descarregamento do 

caminhão, tendo em vista que a primeira terceirizou o serviço ao autor, e a 

segunda era destinatária da carga. Não é outro o entendimento 

jurisprudencial: 1.APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTES. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS 

SUPERIOR A 5 HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA 

CARGA. DIÁRIAS DEVIDAS. A transportadora e o destinatário da carga 
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são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes 

da demora no descarregamento do caminhão, de acordo com o disposto 

no art. 9° da Lei nº 11.442/07. Comprovado que o atraso na descarga foi 

superior a 5h, incide a regra do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo 

a demandada pagar aos autores as diárias reconhecidas pela sentença, 

valores a serem apurados em liquidação de sentença. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060906179, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 11/12/2014). 2. (JECCRS-0048832) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE A CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). 3. JECCPR-0020881) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS 

MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÕES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS RÉS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ESTADIA NOS 

TERMOS DA LEI Nº 11.442/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 0000121-34.2015.8.16.0114/0, 3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção dos Juizados Especiais/PR, Rel. 

Fernanda Bernert Michelin. unânime, Publ. 28.10.2015). Portanto, há sim 

responsabilidade das demandadas, já que uma figura como transportadora 

da carga e a outra como destinatária. Da incompetência territorial. A 

reclamada Fortesolo suscita ainda a preliminar de incompetência territorial, 

aduzindo que de acordo com o artigo 53, do CPC, é competente o lugar 

onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o 

cumprimento. Sustenta, desta forma, que o juízo competente para julgar a 

presente demanda seria o da comarca de Antonina/PR, uma vez que é o 

local de cumprimento da obrigação. Contudo, não prospera o pleito da ré, 

uma vez que a presente trata-se de ação de reparação de danos, 

decorrente da demora da empresa ré no descarregamento de carga, e 

segundo dispõe o art. 4°, III, da Lei 9.099/9, o foro competente é o do 

domicílio do autor, senão vejamos: 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. Desta forma, por se tratar de ação de reparação de danos, 

decorrente da demora no descarregamento de carga de transporte 

rodoviário, o foro competente é o domicílio do autor. Superadas as 

questões preliminares, passo a julgar o mérito. No mérito, verifico que é 

caso de improcedência da ação. Isto porque, em que pesa a parte autora 

tenha comprovado ter sido contratada pela primeira ré para o transporte 

de carga de açúcar com destino a segunda ré, bem como ter comprovado 

a quantidade da carga, o dia e horário de entrada e saída nas 

dependência da ré Fortesolo, demonstrando, inclusive, que houve espera 

para o descarregamento superior a 05 horas de tolerância previstas na lei, 

verifica-se através dos documentos juntados pela própria autora que 

houve renúncia expressa à cobrança das diárias previstas no art. 11, § 

5°, da Lei 11.442/2007. No caso, o contrato celebrado entre as partes 

estabeleceu que em razão das vantagens no valor da tarifa de frete não 

haveria a incidência ou pagamento de estadias na carga e/ou na 

descarga. Verifica-se que tal renúncia se encontra expressa no DACTE n° 

52854 (id. 8249339, p.4), bem como em uma declaração juntada pelo 

autor, afastando, assim, a incidência da norma contida no art. 11, § 5º, da 

Lei nº 11.442/07. A norma prevista no § 5º do art. 11 da Lei nº 

11.442/2007 é norma dispositiva, e no presente caso, foi afastada pela 

vontade dos contratantes, tanto que o autor possuía em mãos declaração 

contendo expressa renúncia à aplicação da norma, bem como o DACTE da 

carga prevendo a inaplicação § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, e 

mesmo assim realizou o transporte da carga. Ora, a declaração juntada 

aos autos pelo autor é clara no sentido de que a empresa autora estava 

ciente e concordou sem ressalvas, de que em razão de vantagens no 

valor da tarifa do frete contratado, na execução e conclusão do contrato 

de transporte não haveria a incidência, geração e/ou cobrança de 

diárias/estadias nas operações de carga e descarga, de forma que 

renunciou diretamente a aplicação do art. 11, § 5°, da Lei 11.442/2007. 

Desta forma, considerando que a autora renunciou o direito à cobrança 

objeto da ação, não há que se falar em indenização decorrente da demora 

das empresas reclamadas no descarregamento de carga. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, 

parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 13 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-50.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA BATISTA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme id. 12069457, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino/MT, 13 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em síntese, 

que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançada pela reclamada no valor, razão 

pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos morais. 

Por sua vez, a reclamada suscitou questões preliminares e alega, em 

resumo, que o valor inscrito é devido e inadimplido, fato que ensejou a 

inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção ao crédito. 

Dispenso a necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, ante a 

obrigação da ré de apresentar as provas não só da cessão realizada com 

aquela instituição financeira, como também do negócio jurídico originário 

que ensejou a negativação do CPF da parte promovente. Rejeito as 

preliminares de inépcia da petição inicial e má-fé da autora, eis que as 

preliminares foram sustentadas com questões afetas ao mérito, que serão 

objeto de análise no tópico seguinte. Pontue-se que não é o caso de 

aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que as pendencias financeiras 

anteriores estão sendo discutidas judicialmente de acordo com os 

processos nºs. 1001294-82.2017.8.11.0005, 1001295-67.2017.8.11.0005 

e 1001296-52.2017.8.11.0005, em trâmite nesta Comarca, não sendo 

possível presumir a legitimidade das anotações até o trânsito em julgado 
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das sentenças proferidas nos referidos autos. Passo ao exame do mérito. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto 

porque, em que pese às alegações da reclamada de que a restrição seria 

decorrente de operações contratadas pelo autor, a empresa ré não 

comprovou a cessão de crédito alegada ou qualquer elemento de prova 

que atestasse a regular contratação do suposto débito originário, tais 

como contrato assinado, termo de adesão, gravações telefônicas, entre 

outras provas. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar a 

relação subjacente e, via de consequência, que a anotação estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela 

parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. Logo, não tendo 

a requerida comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que 

juntou telas do sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las 

como meio de prova, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Por fim, reduzo a quantia habitualmente fixada por este juízo em 

casos semelhantes ante a existência outras três ações ajuizadas pela 

a u t o r a  ( p r o c e s s o s  n º .  1 0 0 1 2 9 4 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 , 

1001295-67.2017.8.11.0005 e 1001296-52.2017.8.11.0005 ) de mesmo 

cunho indenizatório por anotação indevida de crédito. Assim, tenho como 

sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente a pendência 

financeira discutida nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 13 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-44.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEITON CELIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010804-44.2010.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEITON CELIO SANTOS, CREUZA PEREIRA DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. I - Considerando que a 

habilitação no processo deve ser realizada pelo próprio procurador da 

parte e que, conforme certidão de id. n.º 11728713 - pág. 1, o procurador 

Alexandre Miranda Lima se habilitou em 09/09/2016 automaticamente no 

sistema, corroborando tal afirmação, INDEFIRO o pedido da parte 

executada de nulidade de atos decisórios. II – Ademais, observo que 

trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de sentença 

em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 

que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 

do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 
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verifico que a petição inicial foi protocolada em 08.07.2010, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 16 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

16 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 16 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013794-03.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8013794-03.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.130,69; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[TELEFONIA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Trata-se de fase de execução de 

título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É de 

amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em recuperação 

judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, decisão 

publicada em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do 

Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi 

aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. Assim, os créditos que possuem fato gerador 

anterior ao processamento da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal 

de Justiça solidificou o entendimento de que após a aprovação do plano 

de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior 

homologação pelo juízo competente, o que já foi realizado, deverão ser 

extintas as execuções individuais, tendo em vista que os credores 

receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi. “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no sentido de que estão 

sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de pretensão à 

indenização pendentes de sentença condenatória no tempo do pedido de 

recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se 

ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a 

eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte 

final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, 

extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior 

ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença 

condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, verifico que 

a petição inicial foi protocolada em 08.05.2013, ou seja, antes do pedido de 

recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a extinção deste 

feito, em razão da novação do crédito objeto desta demanda, devendo ser 

listado no quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, 

caso ainda não tenha sido feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento 

a presente execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, 

determino a EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. 

Intimem-se as partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 

16 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A 

construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio 

Cavalli ; Luiz Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. 

[ i ]  D i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DOBRI M. TEIXEIRA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 16 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALEXANDRINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida em Audiência de 

Instrução e Julgamento, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 

16 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

16 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 16 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 129744 Nr: 2522-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da contestação apresentada às fls. 66/72, intime-se o causídico da 

parte autora para impugnar a contestação.

Sem prejuízo, designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 

para o dia 20/06/2018, às 15h00min.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 129663 Nr: 2447-76.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. Retro e designo audiência de Conciliação, Instrução 

e Julgamento para o dia 20/06/2018, às 15h00min.

Oportunidade em que as partes deverão comparecer pessoalmente 

acompanhadas de seus respectivos advogados, bem como trazerem suas 

testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Intimem-se as partes.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 129744 Nr: 2522-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data deixei de expedir documentos para intimação das 

partes, tendo em vista que acontecerá audiência nos autos 129663, em 

apenso, na mesma data. Certifico ainda que, procedi com a intimação dos 

advogados do autor para impugnar a contestação nos termos do r. 

despacho de f. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126113 Nr: 8675-04.2013.811.0037

 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: EFM, FÁBIO WILLIAM MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de transferência da matrícula do registro do imóvel de 

Poxoréu/MT para Primavera do Leste/MT e alvará judicial para autorizar o 

inventariante a assinar todo e qualquer documento para transferência do 

bem, manifeste o Ministério Público.

Sem prejuízo, intime-se o inventariante, para atender a decisão de f. 84, 

juntando o comprovante de quitação do ITCD ou a declaração de isenção 

do referido tributo, no prazo de 30 dias.

Com a comprovação da quitação do tributo ou da isenção, manifeste-se o 

Ministério Público e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado.

Primavera do Leste/MT, 05/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 160383 Nr: 571-18.2016.811.0037

 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: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906

 Considerando a juntada das contrarrazões às fls. 36/88, intimo a parte 

requrente para impugná-la, no prazo legal.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006113-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSIA PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XISMARA DOMINGUES M. GONÇALVES (REQUERIDO)

FERNANDO LARA SILVA (REQUERIDO)

 

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. Diante da 

informação contida no Id.12743919, designa-se a audiência de conciliação 

para o dia 04 de julho de 2018, às 13h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade 

acima designada. 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, 16 de abril de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO E DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO: 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 no 

Id.12039933, designa-se a audiência de conciliação para o dia 27 de junho 

de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta 

Comarca. Os(as) advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade acima designada. 

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, 16 de abril de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001214-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA MARIA GIROLOMETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001214-85.2018.8.11.0037 AUTOR: SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA 

RÉU: ELOIZA MARIA GIROLOMETO Vistos etc. Havendo prova escrita sem 

eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

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 (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de março de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001211-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001211-33.2018.8.11.0037 AUTOR: MARIA APARECIDA FERNANDES DA 

CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição 

inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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 advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 
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assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 09 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

VILSON MIEZERSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1001783-86.2018.8.11.0037 (PJe) Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Ana Iara Greco Silveira Netto Executados: Paulo 

Cesar Miezerski e Vilson Miezerski Vistos etc. Em interpretação autêntica, 

reconheço o equívoco na concessão do prazo de 15 (quinze) dias para 

satisfação da obrigação, uma vez que deferida a tutela de urgência com 

autorização de busca e apreensão na forma postulada. A toda evidência, 

deferida a medida provisória, o prazo de 15 (quinze) dias se relaciona 

apenas com o ato de citação e oposição da defesa executiva, já que, 

obviamente, a tutela provisória de urgência tem caráter de cumprimento 

imediato. Portanto, mantenho a decisão objurgada por seus lídimos 

fundamentos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de abril de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001243-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001243-38.2018.8.11.0037 AUTOR: GILBERTO DE BRITO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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 advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 
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Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 09 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001241-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL KLEMENT MIRANDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001241-68.2018.8.11.0037 AUTOR: LOURIVAL KLEMENT MIRANDA 

JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição 

inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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 advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 
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no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 09 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001519-69.2018.8.11.0037 AUTOR: LIJIANE SILVA MENDES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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 advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 23 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR APARECIDO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA JARDIM DOS SANTOS OAB - PR75250 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000015-62.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: VITOR APARECIDO GONCALVES 

Vistos etc. Nos termos do artigo 407 do Código Civil, ainda que se não 

alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão 

assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma 

vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, 

arbitramento, ou acordo entre as partes. O dispositivo legal é 

absolutamente inequívoco quanto a incidência de juros moratórios em 

relação às prestações de outra natureza, isto é, não pecuniárias, 

podendo, em tese, incidir sobre o produto in natura, desde que lhes esteja 

fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo 

entre as partes. Nesse sentido: “O art.407 do Código Civil mostra quão 

veemente foi a mudança de critério do legislador, quanto à legitimidade da 

cobrança dos juros. Ainda que se não alegue prejuízo (diz citada regra), é 

obrigado o devedor aos juros da mora. Pois a lei presume que a 

conservação pelo inadimplente, do capital pertencente ao credor, implica 

perda para este e lucro para aquele, de modo que impõe ao primeiro o 

dever de indenizar o segundo, o que é feito pelo pagamento dos juros 

legais. E mais: o legislador não considera apenas as dívidas líquidas em 

dinheiro, mas as prestações de quaisquer natureza, uma vez que lhe 

esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou 

acordo entre as partes. Quanto as obrigações de outra natureza, que não 

as de dinheiro, os juros começam a correr desde que lhes seja fixado o 

valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as 
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partes, pois antes desse momento era impossível o seu curso.” 

(Rodrigues, Silvio, 1917 – Direito civil / Silvio Rodrigues. São Paulo: 

Saraiva, 2002). Logo, há viabilidade da incidência de juros moratórios 

sobre a soja, já que o valor pecuniário foi fixado por acordo entre as 

partes. Todavia, a operação contábil deve partir da conversão da soja in 

natura (3.000 sacas) em reais, a contar da data do inadimplemento. Isto é, 

3.000 sacas de soja X R$21,00 = R$63.000,00 e, sobre o valor convertido, 

ser acrescido correção monetária, juros moratórios e multa contratual. Se 

fosse o contrário, não haveria sentido na dicção do artigo 407 do Código 

Civil, que justamente só admite a incidência de juros moratórios sobre 

prestação in natura se lhe fixado o valor previamente, seja por sentença 

judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. Note-se, aliás, que o 

próprio contrato prevê que o valor da multa incidiria sobre o valor da 

mercadoria faltante, e não sobre sua quantidade. Portanto, intime-se a 

parte exequente para retificar o memorial descritivo, para efeito de 

conversão em quantia certa, conforme fundamentação supra, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004263-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004263-71.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ZULMIRA DA SILVA BORGES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11423214). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005724-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARCELO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DA SILVA MIRANDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO Primavera do Leste - MT, 

14 de abril de 2018. Dados do Processo: Processo: 

1005724-78.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Urgente: Não. AUTOR: 

ANDERSON MARCELO ROSA RÉU: BRUNA DA SILVA MIRANDA Pessoa a 

ser intimada Nome: ANDERSON MARCELO ROSA Endereço: Rua 

Bombacho, 140, Poncho Verde, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: BRUNA DA SILVA MIRANDA Endereço: AVENIDA 

SANTA RITA, 1347, RETIRO, VOLTA REDONDA - RJ - CEP: 27277-210 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo acima 

identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo do despacho cuja cópia segue anexa, como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 20/06/2018 Hora: 14:30 . As 

partes ficam advertidas de 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 advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º do CPC). Atenciosamente, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 2632-90.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte requerente para se 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo sem manifestação do 

requerido, embora intimado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125873 Nr: 8440-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA ARMAZEM 

LTDA - ME, FÁBIO SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justi, intimo a 

parte autora, através de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001208-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CLARES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001208-78.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JANAINA CLARES 

MARTINS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo 

interesse em audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma 
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data fosse realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões 

do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – 

CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente 

momento, não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Nota-se ainda que a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixa-se de marcar a audiência. Para celeridade processual, 

cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do 

autor. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT,09 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SET PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP182660 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001278-95.2018.8.11.0037 Parte Autora: EXEQUENTE: SET PACK 

SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: MY 

HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME Visto, O não recolhimento 

das custas e taxas processuais impõe o cancelamento da distribuição, 

com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

custas e taxa, e de acordo com o Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado 

deverá emitir a guia de diligência, intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e diligência, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. F. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001583-79.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 52.482,41; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: ALFEU FRANCO FURTADO 

JUNIOR Visto, O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES DE FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001513-62.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 21.783,24; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: BRUNO RODRIGUES DE FRANCA Visto, Considerando que 

nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído 

à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em 

tela, verifica-se que o valor atribuído à causa esta divergente do valor da 

purgação da mora. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Ainda, verificou-se que não houve recolhimento das custas processuais e 

o não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que o valor da causa encontra-se 

divergente do valor para purgação da mora e que o requerente não 

efetuou o recolhimento das custas e taxas judiciais, determina-se a 

intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, ajustar o valor da 
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causa e efetuar/comprovar o recolhimento das custas e taxas e ajustar o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Primavera do 

Leste/MT, 13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001503-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GREGORIO OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001503-18.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 8.468,80; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: ALEXANDRE GREGORIO OLIVEIRA FILHO Visto, Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO ITAUCARD S/A 

contra ALEXANDRE GREGORIO OLIVEIRA FILHO, ambos qualificados, 

junta documentos. Não houve citação. O autor pugna pela desistência da 

ação (id.12533398). Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por 

sentença o pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Condena-se o autor ao pagamento 

de custas e taxas judiciarias pagas. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Não há 

restrições a serem baixadas. Publique-se e registre a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001387-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO ROCHA LTDA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001498-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. U. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001268-51.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 58.296,55; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: RÉU: 

EZER URURAY DE SOUZA SILVA Visto, O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

13 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120409 Nr: 2892-31.2013.811.0037

 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: RITA BRIDI GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - OAB:38952

 Visto,

Considerando que a parte autora não se manifesta desde o ano 2013 e 

que após diversas intimações quedou-se inerte (p.80/82, 84/87), intime-se 

o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Nada sendo postulado, intime-se pessoalmente, 

para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular andamento do feito, 

sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o executado, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 5915-29.2006.811.0037

 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: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANEO TEDESCO - 

OAB:23849/RS, DANIELLE I. S. CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 44878 Nr: 477-85.2007.811.0037

 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: MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

ROBERTA BASSO CANALE - OAB:

 (...)O artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, dispõe que a falta de impulso 

regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em extinção do 

processo.Nesse sentido, cita-se jurisprudência:PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, INC. III, E § 1º, DO CPC DE 2015. O autor 

que, mesmo depois de ter a intimação de seu patrono publicada, além de 

ter sido intimado pessoalmente, não atende ao comando judicial, enseja a 

extinção do processo nos termos do art. 485, inc. III, e § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Apelação desprovida. Processo20080710312249 

0006424-90.2008.8.07.0007, Orgão Julgador 5ª TURMA CÍVEL, Publicado 

no DJE : 31/08/2016 . Pág.: 199/201, Julgamento24 de Agosto de 2016, 

Relator HECTOR VALVERDE.Desse modo, resta evidente, a falta de 

interesse por parte do autor, no prosseguimento do feito, pois mesmo 

intimado, não promoveu o andamento do feito.Dispõe a Súmula nº 240/STJ 

que: "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, 

depende de requerimento do réu".No caso em tela, o executado foi 

intimado e pugnou pela extinção do feito.Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz julga extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil e revoga a 

liminar.Custas e taxas judiciarias pagas (p.52/53).Condena-se a parte 

embargante ao pagamento de honorários no importe de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), com base no art. 85, §8º do Código de Processo Cível.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.: 111601 Nr: 2023-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA NOGUEIRA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 86.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) da executada, conforme documento anexo. Devendo o 

extrato em anexo ser arquivado em pastas próprias na Escrivaria, 

conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se necessário expeça-se 

oficio a Receita Federal.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros da executada, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

No mesmo ato, procedeu-se a pesquisa de veículos pelo sistema 

RENAJUD, a qual restou frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme 

documento anexo.

Intime-se a executada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o 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.: 145216 Nr: 2173-78.2015.811.0037

 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: VALDECI RODRIGUES OSÓRIO, MÁRCIA APARECIDA 

NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO HEINRICH, ENIA DINIZ 

BORGES HEINRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 (...)Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, 

aqueles delineados na petição inicial e na peça de contestação.Ainda, 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 05/07/18, 

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.Não havendo acordo, 

intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informarem se 

possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da 

mesma, valendo o silêncio pela inexistência.Caso não tenham provas a 

produzir, esclareçam se entendem que o processo em exame demanda 

alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo 

(artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). Em caso de inercia do autor, 

intime-o novamente na pessoa de seu advogado, para manifestar se ainda 

possui interesse no feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) 

dias, decorrido o prazo, em caso de inercia, certifique-se e intime-se a 

exequente pessoalmente, no mesmo prazo, sob pena de 

extinção.Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerido, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 485, §5º, do CPC. 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).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 196614 Nr: 7224-02.2017.811.0037

 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: SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por Sebastião Pereira de 

Souza contra Banco Bradesco S/A, ambos já qualificados.

As partes celebraram acordo extrajudicial na ação de execução em 

apenso código 117326, onde ficou determinada a baixa da restrição 

inserida sobre o veículo objeto desta demanda.

É o relatório. Decide-se.

 Considerando a extinção da execução pela satisfação da obrigação e 

baixa da restrição inserida no bem objeto deste feito, caracteriza-se a 

falta de interesse superveniente na demanda.

Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.11/12).

Sem honorários, uma vez que não se formou contraditório.

Ante a extinção do feito, determina-se o cancelamento da audiência de 

conciliação designada à p.31.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.
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 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71073 Nr: 3387-80.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, C. SACHET E CIA LTDA, 

CARMO SACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SACHET, HELENA SONDA SACHET, 

JOSÉ CARLOS SACHET, IVETE RAMOS SACHET, OVIDIO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133 MT, BRUNO 

GARCIA PERES - OAB:MT 14280-B, CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, RAFAEL NEPOMUCENO 

DE ASSIS - OAB:MT 12093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:TO 

3703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Visto,

Considerando que o exequente concorda com o parcelamento do valor 

exequendo, e que parte deste já encontra-se depositado em juízo, 

defere-se o pedido (p.235) e determina-se a suspensão do feito até a 

quitação integral do débito, nos termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos 

do Código de Processo Civil.

Frisa-se ainda que, os valores referentes à quitação do débito deverão 

ser depositados em juízo.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados pelo 

executado em favor do exequente, conforme solicitado à p.240, 

observando-se os dados bancários indicados (p.240v).

Após, proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 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

 Visto,

Chamo o feito à ordem.

Após melhor análise da contestação, verifica-se que a relação jurídica 

existente entre as parte foi anteriormente submetida à apreciação do Juízo 

da 2ª Vara, no processo nº 274-16.2012.811.0037 – código 111649, ainda 

em trâmite.

 Nesse compasso, para evitar decisões contraditórias, e em observância 

ao disposto nos artigos 55, 58 e 59 do Código de Processo Civil, declino a 

competência para apreciação do feito ao Juízo da 2ª Vara desta Comarca.

Redistribua-se e promovam-se as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151702 Nr: 5140-96.2015.811.0037

 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: LEONARDO BAIRD KASAKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 (...)Não há outras preliminares a serem analisadas e do mesmo modo, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara 

saneado o processo.Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos 

controvertidos aqueles delineados na inicial e na contestação.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).Deferem-se as provas úteis, pleiteadas 

tempestivamente (p. 251 e 279/282).Em relação à prova pericial pleiteada 

pelas partes requeridas, para realização de perícia no veículo automotor 

objeto da lide, 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 perícia, 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; indicar 

assistente técnico, se entender pertinente e apresentar quesitos.Na 

sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) dias 

apresentar: proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização e contatos 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, deverão as partes requeridas 

providenciarem o pagamento dos honorários periciais.Para a 

apresentação do laudo, fixa-se o prazo de trinta dias. Após a juntada do 

laudo, vistas às partes e sucessivamente no prazo legal, iniciando-se 

pelas requeridas. Após, concluso para designação de audiência de 

instrução.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141797 Nr: 593-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO BERTOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por 

Banco Bradesco S/A contra Marco Aurélio Bertollo, ambos qualificados 

nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto pugnam pela homologação e 

extinção da ação e desistem do prazo recursal, bem como, requerem a 

baixa das restrições inseridas nos veículos do executado à p.46 

(p.52/53).

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, 

bem como a desistência do prazo recursal.

 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.18/19).

Honorários como convencionado entre as partes.

Realizou-se a baixa das restrições inseridas à p.46, conforme documento 

anexo.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 175240 Nr: 8120-79.2016.811.0037

 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: ICP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB, MCL, RBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, SANDRA 

MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de obrigação de entregar coisa certa c/c perdas e 

danos com pedido de tutela antecipada ajuizada por Idelso Cândido Pereira 

contra Sandra Mara Basei, Maria Carrasco Lombardi e Roberval Bairão 

Bolenheis.

A inicial foi recebida à f. 84/84-v, tendo esta magistrada postergado a 

análise do pedido de antecipação de tutela para após a oitiva da parte 

contrária e designado audiência de mediação.

Na audiência de mediação, as partes não chegaram a acordo (f. 116).

Os requeridos Sandra, Mario e Roberval contestaram às f. 118/231, 

232/328 e 329/488, respectivamente.

A impugnação a contestação aportou às f. 492/508.

Designada audiência, presentes as partes, todos postularam pelo 

julgamento antecipado do processo (f. 556).

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, consigno que o instituto jurídico do julgamento antecipado do 

pedido se encontra previsto no art. 355 do Código de Processo Civil. É 

aplicável nas hipóteses de revelia ou quando não houver necessidade de 

produção de outras provas.

No caso vertente, considerando que as partes manifestaram o 

desinteresse na produção de provas, além da documental já existente nos 

autos, faz-se necessário o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Postulou o autor em seu pedido inicial, em suma, a entrega de bens 

devidamente descritos no pedido, inclusive em sede de antecipação de 

tutela.

Requereu que em caso de não entrega dos bens, os requeridos lhe 

indenizassem por dano material.

Solicitou que Sandra lhe pagasse o valor de um cheque dado em um 

suposto pagamento que teria feito indevidamente a mesma, atualizado no 

valor de R$ 6.861,42 (seis mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta 

e dois centavos).

Argumentou ter sofrido dano moral e pugnou pela fixação de indenização 

no valor de um milhão de reais para cada requerido.

 Passo à análise do pleito com base no que consta nos autos.

DAS PRELIMINARES

Ilegitimidade

Considerando que a requerida Sandra não impugnou sua nomeação como 

fiel depositária dos bens tidos, ao final, como perdidos, sendo procuradora 

constituída no processo, não reconheço a preliminar de ilegitimidade 

alegada pela mesma.

Por outro lado, verifico que Roberval não assumiu qualquer compromisso 

ou responsabilidade sobre os bens ora discutidos, sendo que a 

denunciação do mesmo nos autos código 14063 foi julgada improcedente 

(f. 365/369).

Portanto, Roberval sequer atuou como parte no processo, tendo figurado 

somente como terceiro por ter cedido o barracão em que foram os bens 

depositados pela Dra. Sandra.

 Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por 

Roberval Barião Bolonheiz, determinado, consequentemente, a exclusão 

do mesmo do pólo passivo da ação.

Prescrição

A respeito do reconhecimento do dano material e moral para o fim de 

arbitrar em desfavor dos requeridos indenização, atenta aos argumentos 

trazidos pelas partes, entendo que a pretensão não está prescrita.

Os art. 189, do Código Civil e o art. 206, § 3º, do Código Civil assim 

preveem:

 Art. 189, CC. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 206, CPC. Prescreve:

[...]

§ 3o Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Certo que a pretensão de reparação do titular nasce com a violação do 

direito. O direito de propor a ação reparatória apenas surge, contudo, da 

ciência da lesão, pois antes não há que se falar em direito subjetivo 

violado.

 Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

que, interpretando o dispositivo do Código Civil em questão quanto à sua 

aplicabilidade a pretensões reparatórias por incapacidade laboral, editou e 

publicou a Súmula nº 278, que afirma, ipsis litteris:

Súmula nº 278 do STJ. Termo Inicial - Prazo Prescricional - Ação de 

Indenização - Incapacidade Laboral. O termo inicial do prazo prescricional, 

na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência 

inequívoca da incapacidade laboral.

Além disso, também já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. AÇÃOD E INDENIZAÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DO DANO. 1. O termo a quo do prazo prescricional inicia-se a 

partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a 

situação injurídica. 2. Recurso Especial provido. (STJ. Resp 661520/MT)

Em consonância com o entendimento sumulado do STJ, o Conselho da 

Justiça Federal emitiu, em decorrência da I Jornada de Direito Civil, o 

Enunciado nº 14, que assim dispôs:

Enunciado nº 14 do CJF: Art. 189: 1) o início do prazo prescricional ocorre 

com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito 

subjetivo; 2) o art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce 

imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não 

fazer.

Verifica-se, portanto, que no seio da Corte Superior em questão, dúvida 

não há que a pretensão reparatória surge com a ciência inequívoca da 

lesão, sendo essa o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Portanto, levando-se em conta a data a partir da qual ficou manifesto o 

desconhecimento do Sr. Marcos e da advogada Dra. Sandra acerca da 

localização dos bens removidos e penhorados (29/04/2015 – f. 483/484 

dos autos código 14063), logo, a ciência do autor quanto ao perdimento 

dos bens, entendo que não transcorreu o prazo da prescrição previsto no 

art. 206, § 3º, V, do Código Civil, face ao protocolo da presente ação em 

14/09/2016.

Pelo exposto, não reconheço a preliminar de ocorrência da prescrição da 

pretensão do autor.

Do mérito

A obrigação de indenizar só se consolida quando robustamente 

comprovados os seus requisitos, quais sejam: fato lesivo causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente.

Analisando os autos de origem código 14063, em que pese ter sido 

atingido pelo trânsito em julgado da sentença nele contida, é latente a 

conduta inapropriada do autor que descumpriu ordens judiciais 

injustificada e reiteradamente.

Vislumbro que o requerente foi devidamente intimado da restituição do 

imóvel por duas oportunidades, apresentando resistência ao cumprimento 

da decisão judicial (certidão de fls. 244 e 265 – autos cód. 14063).

No transcorrer do cumprimento da desocupação do bem imóvel, o autor 

negou-se a retirar os bens móveis da residência e a fornecer local para 

depósito (certidão de f. 279– autos cód. 14063).

Registro que o requerente não retirou os bens móveis, mesmo quando 

intimado para tanto (fl. 286– autos cód. 14063), desobedecendo a ordem 

judicial e contribuindo significativamente para os supostos danos 

suportados.

Desse modo, à evidência de que os danos materiais e morais 

eventualmente sofridos pelo autor tenham sido oriundos da própria 

conduta ativa ou omissiva do requerente, conforme sentença proferida 

nos autos código 14063, seu pedido deve ser indeferido em obediência ao 

princípio geral do direito de que ninguém pode beneficiar-se da própria 

torpeza. Nesse sentido:

“Pelo princípio da boa-fé processual, ao qual devem estar atentos os 

litigantes, é vedado ao autor beneficiar-se da própria torpeza (tu quoque)” 

(TJMG, Apelação Cível 1.0056.09.213159-0/001, Rel. Des. Marcelo 
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Rodrigues, j. 05.1.2014, DJEMG 21.01.2014)

“[...] o direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de 

seu próprio erro [...]” (STJ. Primeira Turma. Recurso especial nº. 

551.959/RS, julgado em 07/04/2005, publicado em 06/06/2005)

“[...] (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza)." (STJ - AgRg no 

REsp 747.953/MG) Apelação não Provida. Recurso Adesivo Parcialmente 

Provido. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1285461-2 - Curitiba - Rel.: Gamaliel 

Seme Scaff - Unânime - - J. 18.11.2015)

Por todo o exposto, entendo que não restaram demonstrados os 

elementos caracterizadores do dano indenizável, especialmente face à 

ausência de comprovação de nexo causal entre as condutas dos 

requeridos e o dano alegado, devendo-se julgar improcedente o pedido 

formulado nesta ação.

Não bastasse o comportamento adotado pelo autor nos autos código 

14063, conforme acima mencionado, tendo em vista a suspeição arguida 

por todos os magistrados desta comarca nos processos em que figura 

como parte o Sr. Idelso, sobreveio ao conhecimento desta magistrada a 

existência dos seguintes autos: 130504 e 1004680-24.2017.811.0037.

Destaco com estranheza que nestes processos consta, em breve 

relatório, que o autor pactuou contratos de locação, permaneceu 

inadimplente com o pagamento dos alugueres e dificulta o cumprimento 

das ordens de despejo/desocupação. A reiteração da conduta do 

requerente evidencia, no mínimo, a conduta ilegítima e ilegal do mesmo, o 

qual se apossa de bens alheios, embaraça e desobedece as ordens 

judiciais, desrespeitando o direito à propriedade e a própria credibilidade 

da Justiça.

Decidido o pedido de indenização e levando-se em consideração a 

fundamentação supra, entendo que o pedido formulado pelos requeridos 

para a aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser acolhido.

Anoto que o autor tumultuou o cumprimento do despejo determinado nos 

autos código 14063 sofrendo prejuízos em razão de sua própria conduta.

Comparece, agora, em Juízo aduzindo a ocorrência de prejuízos, 

imputando a culpa aos requeridos e postulando deles indenização, 

buscando, portanto, obter benefício oriundo à custa de sua própria 

torpeza, pleito que caracteriza a ocorrência de litigância de má-fé e, 

consequentemente, impende na aplicação de multa.

Nesse sentido:

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS. INCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇAO.

Se a parte arquiteta uma defesa que revela tese flagrantemente contrária 

a dispositivos constitucionais que vinculam a sua conduta, e que ainda 

redunda na violação do princípio geral de direito que coíbe a alegação da 

própria torpeza em juízo, é forçoso reconhecer que se fazem presentes 

no contexto os pressupostos para se concluir pela configuração da 

litigância de má-fé, o que atrai, por corolário, a incidência das sanções 

previstas nos arts. 17 e 18 do CPC, subsidiário ao processo do trabalho 

no part icular. TR-14. Processo RO 3820080711400 RO 

00038.2008.071.14.00. Publicação DETRT14 n.064, de 06/04/2009)

APELAÇÃO Responsabilidade Civil. Indenização de danos materiais. 

Fraude à execução como causa dos danos e prejuízos cuja indenização o 

autor pretende Alegação da própria torpeza em juízo Litigância de má-fé 

configurada Recurso improvido com recomendação. (TJSP. Processo APL 

00008099420088260588. Data do Julgamento: 1 de Outubro de 2013)

Diante do exposto, reconheço a prática de litigância de má-fé descrita no 

art. 80, III, do CPC e, consequentemente, em observância às condições da 

parte condenada, entendo pela aplicação da multa no mínimo legal (art. 81, 

do CPC).

No que tange ao alegado pagamento indevido de um cheque pelo autor à 

requerida Sandra, registro que sua alegação não ficou comprovada pelo 

documento de f. 46, somado ao fato de que não foram produzidas 

quaisquer outras provas em juízo, razão pela qual deve também ser 

julgado improcedente seu pedido neste ponto.

Quanto ao pedido formulado pela Dra. Sandra para ver suas despesas 

restituídas pelo autor, entendo que sua pretensão é incabível de ser 

aduzida em sede de contestação, vez que não foi apresentada 

reconvenção.

 Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVISÃO 

DE

CLÁUSULAS - PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECONVENÇÃO - NECESSIDADE - REVISÃO 

CONTRATUAL DE OFÍCIO - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1) - A 

CONTESTAÇÃO NÃO TEM A FINALIDADE DE PERMITIR À APELANTE,

DEMANDADA, QUE FAÇA PEDIDO, SÓ PRESTANDO PARA QUE ELA 

RESISTA AO PEDIDO DA AUTORA, O QUE NÃO FOI REALIZADO. 2) - NÃO 

HÁ QUE SE FALAR TAMBÉM DE REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS, UMA VEZ QUE VEDADA PELO ENUNCIADO DA

SÚMULA 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

3) - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF. Processo APC 

20120610053510 DF 0005195-59.2012.8.07.0006. Orgão Julgador: 5ª 

Turma Cível. Publicação DJE : 06/08/2013 . Pág.: 321. Julgamento 31 de 

Julho de 2013. Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS)

PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA 

MANTIDA 1)- NÃO PODE A REQUERIDA PRETENDER EXAME DE PEDIDO 

FORMULADO EM CONTESTAÇÃO, QUANDO NÃO APRESENTOU 

RECONVENÇÃO. 2) - A CONTESTAÇÃO TEM A ÚNICA FINALIDADE DE 

TENTAR IMPEDIR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR. 3) – RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF. Processo APL 

329094320118070001 DF 0032909-43.2011.807.0001 Orgão Julgador: 5ª 

Turma Cível. Publicação 04/06/2012, DJ-e Pág. 250. Julgamento: 24 de 

Maio de 2012. Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS)

Ante todo o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, indeferindo, como 

consecutário lógico, a antecipação de tutela e condenando o autor ao 

pagamento de multa à razão de 1% do valor atualizado da causa por 

litigância de má-fé.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

suspendendo, contudo, a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 05/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129280 Nr: 2115-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FRANCISCO DE MELO, JOÃO 

FRANCISCO DE MELO, MARIA DA CONCEIÇÃO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO BATISTA 

DAMASIO, para devolução dos autos nº 2115-12.2014.811.0037, 

Protocolo 129280, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000150-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROSSI ORTOLANI (AUTOR)

AMELIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

GILVANI REINKE (AUTOR)

CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA (AUTOR)

MARLENE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR)

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (AUTOR)

VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

VANISE DALLABONA (AUTOR)

MARILEIDE LOGON RIBEIRO (AUTOR)

ORDALINA DE SOUZA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000150-74.2017.8.11.0037 AUTOR: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS 

DE SOUZA, ORDALINA DE SOUZA MELO, JOSE NILTON RODRIGUES 

MARTINS, AMELIA FERREIRA DA SILVA, MARILEIDE LOGON RIBEIRO, 

VANISE DALLABONA, MARLENE FRANCISCO DOS REIS, GILVANI REINKE, 

VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA, CREUZA ROSSI ORTOLANI RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por CARLA ADRIANA ORTOLANI 

CLEBIS DE SOUZA, ORDALINA DE SOUZA MELO, JOSÉ NILTON 

RODRIGUES MARTINS, AMÉLIA FERREIRA DA SILVA, MARILEIDE LOGON 

RIBEIRO, VANISE DALLABONA, MARLENE FRANCISCO DOS REIS, 

GILVANI REINKE, VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA e CREUZA ROSSI 

ORTOLANI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Aduzem os requerentes, 

em síntese, que são funcionários públicos e possuem direito à Revisão 

Geral Anual de suas remunerações, que deveriam ser realizadas no mês 

de janeiro de cada ano. No entanto, relatam que, nos anos de 2015 e 

2016, a revisão só foi concedida no mês de maio. Assim, pugnam seja 

ordenado ao requerido que realize a revisão no mês de janeiro de cada 

ano, bem como que proceda ao pagamento retroativo dos meses de 

janeiro a abril dos anos de 2015 e 2016. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no ID 9410529. Impugnação à contestação às no ID 

9837433. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

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. 

Analisando os autos, verifico que o caso dos autos versa sobre verbas 

acerca da Revisão Geral Anual de janeiro a abril de 2015 e 2016. Relatam 

os requerentes que o Município de Primavera do Leste/MT deveria realizar 

a Revisão Geral Anual no mês de janeiro de cada ano. Todavia, não está 

cumprindo com o disposto artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/08 e Lei 

Municipal nº 1.460/14, visto que a revisão só está ocorrendo no mês de 

maio. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao ensejo do 

julgamento, na Primeira Turma, do RE 485087 AgR-RS, proferiu acórdão 

em cuja ementa deixa claro, na esteira de inúmeros precedentes nesse 

sentido, que não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de 

indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser 

atribuição privativa do Poder Executivo. À luz das disposições legais que 

regulam a matéria e da jurisprudência assente em nossos tribunais, é 

juridicamente impossível prestar tutela jurisdicional que assegure aos 

requerentes direito às revisões anuais a que se julga com direito, muito 

menos deferir-lhes o pagamento do suposto crédito formado a partir da 

mora na concessão de tais revisões. A respeito, eis as jurisprudências: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE 

REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL POR 

OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 37, X DA CF/88. INCABIMENTO. 1 - Ação 

objetivando indenização por dano material, em face da mora do Poder 

Público em editar lei que vise a efetivação da revisão geral anual de 

remuneração dos servidores públicos, determinada constitucionalmente. 2 

- Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo na iniciativa de 

recompor perdas na remuneração do servidor público federal, sob pena 

de ferir o princípio da tripartição dos Poderes. 3 - No julgamento da ADI nº 

2061/DF, o Plenário do Col STF constatou a omissão do Poder Executivo 

em enviar o projeto de lei relativo ao reajuste dos servidores públicos, mas 

não determinou a sanção correspondente por entender que somente com 

a Lei nº 10.331/2001 é que se tornou efetivo o disposto no art. 37, inciso 

X, da CF/88. 4 - Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 434663 AL 

0004692-15.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Rubens de 

Mendonça Canuto (Substituto), Data de Julgamento: 21/07/2009, Segunda 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 05/08/2009 - 

Página: 86 - Nº: 148 - Ano: 2009) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

INOCORRÊNCIA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS E 

SUBSÍDIOS. ART. 37, X, CF. MORA LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por se tratar de obrigação de 

trato sucessivo, com vencimento mês a mês, a prescrição atinge somente 

as prestações pagas a menor nos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação, por incidência da Súmula 85 do STJ. 2. O artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal, assegura aos servidores públicos o direito à revisão 

geral anual da remuneração ou do subsídio, mediante a promulgação de lei 

específica, a fim de preservar o poder aquisitivo dos vencimentos diante 

da inflação. 3. Entretanto, na hipótese de omissão dos Poderes Executivo 

ou Legislativo, não há direito subjetivo ao deferimento judicial de 

indenização reparatória da mora legislativa, em valores correspondentes 

aos índices de correção monetária, pois tal ato constituiria, na prática, a 

própria concessão do pleiteado reajuste remuneratório, pelo Poder 

Judiciário, às avessas do quanto previsto na Constituição. 4. Incidência da 

Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Sendo assim, não ficou comprovado o 

alegado dano material ou patrimonial, pois as mencionadas perdas 

salariais não podem ser concedidas pelo Poder Judiciário que não pode 

substituir o Poder Executivo na concessão de reajuste a servidores 

públicos. 6. Reexame necessário e apelação da União parcialmente 

providos. 7. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF-3 - APELREEX: 

00125116820054036100 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE 

FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 08/05/2017, QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2017) APELAÇAO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - VENCIMENTOS - REVISAO 

GERAL ANUAL - DATA-BASE FIXADA EM LEI - OMISSAO REVISIONAL EM 

EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES - PLEITO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM 

SUPOSTO CRÉDITO PROVENIENTE DA FALTA DE REAJUSTE - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA -1) A 

iniciativa de lei para concessão de reajuste anual de vencimentos e 

subsídios é matéria que se insere no âmbito de exclusiva 

discricionariedade política do Chefe do Poder Executivo, interdito sendo ao 

Poder Judiciário suprir essa omissão com base na responsabilidade civil 

do Estado, pena de reflexa concessão, contra lei, da própria alteração 

vencimental proposta; 2) não tendo o Excelso STF resolvido, a nível de 

repercussão geral, a controvérsia em torno da possibilidade, ou não, de 

indenização a servidores públicos por conta de omissão do Poder 

Executivo na revisão anual de vencimentos e subsídios a que alude o 

inciso X do art. 37 da Constituição Federal em vigor, continua a prevalecer 

o entendimento ali dominante, no sentido da inadmissibilidade de 

indenização por perdas decorrentes de omissão na concessão de 

reajuste vencimental na data-base; 3) precedentes do Excelso STF e 

Colendo STJ, como também do Egrégio TJAP;4) recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-AP - APL: 308702120108030001 AP, Relator: 

Desembargador CONSTANTINO BRAHUNA, Data de Julgamento: 

24/01/2012, CÂMARA ÚNICA, Data de Publicação: no DJE N.º 22 de 

Quarta, 01 de Fevereiro de 2012). Portanto, considerando que a iniciativa 

para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão 

geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder 

Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão, a improcedência 

do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO e, via de consequência, julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Sem custas. Condeno os requerentes ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 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, 28 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002680-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GALVAO BATISTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

Municipio de Primavera do Leste (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002680-51.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: DANIEL GALVAO BATISTA 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizado por DANIEL GALVÃO 
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BATISTA em face da autoridade coatora MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em 

síntese, que o impetrante se inscreveu para o Concurso Público Edital nº 

01/2015, o qual ficou classificado na 2ª colocação para o cargo de 

Farmacêutico, tendo o concurso sido homologado em 16.10.2016. Alega 

que, no decorrer do concurso público, foi nomeado apenas o candidato 

aprovado em 1º lugar, sendo que a autoridade coatora teria suprido a 

necessidade das demais vagas existentes através de contratação 

temporária, em afronta às diretrizes constitucionais, abrindo, durante a 

vigência do concurso, 02 (dois) processos seletivos simplificados. Assim, 

pugnou, em sede de tutela antecipada, seja determinado ao impetrado que 

proceda à sua nomeação e entrada em exercício no cargo de 

Farmacêutico. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada e 

o reconhecimento de seu direito à nomeação no cargo. No ID 9064944, o 

pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas pelo impetrado no ID 

9497579. Parecer ministerial no ID 9658871, manifestando-se pela 

concessão do mandamus. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA visando à nomeação do impetrante em cargo público. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. 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 dos autos, tenho que a ordem pretendida não merece 

deferimento. Senão, vejamos. Da análise do feito, constata-se que o 

impetrante realizou concurso público, tendo sido aprovado em 2º lugar 

para o cargo de Farmacêutico. No entanto, foi possível verificar que havia 

apenas 01 vaga para a função, a qual foi preenchida com a convocação 

da 1ª colocada. Todavia, não restou demonstrada a prova inequívoca a 

convencer da verossimilhança das alegações de que o impetrante fora 

preterido na ordem classificatória para a nomeação, porquanto, não 

obstante a demonstração de contratações temporárias, não comprovou a 

existência de cargo vago. Ademais, o impetrado relatou que as 

contratações temporárias são plenamente justificáveis para atender 

eventuais vacâncias temporárias, como por exemplo, as decorrentes de 

férias, atestados médicos, licença maternidade, licença paternidade, entre 

outras situações. Sobre o assunto, é entendimento do Supremo Tribunal 

Federal que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo 

concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame 

anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 

aprovados fora das vagas previstas no edital. Nesse sentido: MANDADO 

DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO 

DE RESERVA. CRIAÇÃO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE 

DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO 

E POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE PÚBLICO NO 

PREENCHIMENTO DOS CARGOS VACANTES OU DE PRETERIÇÃO DA 

CANDIDATA. MATÉRIA TRATADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 837.311. DENEGAÇÃO DA 

ORDEM. 1- O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no 

edital não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa, ainda 

que sejam criadas outras vagas durante o prazo de validade do certame. 

2- Para configurar o direito à nomeação e posse, é necessário comprovar 

o interesse da Administração Pública no preenchimento dos cargos 

vacantes. 3- Denegação da ordem. TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA 

MS 00484674920168190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA 

(TJ-RJ)-Data de publicação: 24/11/2016. EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO 

VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO 

DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE 

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E 

INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 

PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 

SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. A publicação de 

novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante 

a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a 

necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da 

vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do 

concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse 

público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de 

modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito 

subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de 

vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de 

realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja 

na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...). 9. Recurso 

Extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 837311 / PI – PIAUÍ - 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Relator Min. LUIZ FUX - Tribunal Pleno 

Julgamento em 09/12/2015). Assim, não caracterizada, sob qualquer 

ângulo, a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

tampouco a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a 

denegação da ordem é medida que se impõe. Ante os fundamentos 

expostos, e em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.º 

12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao duplo grau de jurisdição, visto 

que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando denegada 

a ordem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Notifique-se o representante do Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

02 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000389-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000389-15.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA DE ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO 

DE FUNÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ANDREIA ZIMPEL 

PAZDZIORA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a requerente, em síntese, que 

é servidora pública concursada no município de Primavera do Leste, no 

cargo de Nutricionista, desde agosto de 2007, sendo que exerceu a 

“Função Gratificada” desde abril de 2008. Relata que, ao servidor que 

receber gratificação de função, passa a ter direito à incorporação do 

percentual de 1/10 (um décimo) para cada ano completo de exercício 

consecutivo ou não, sendo exigidos 05 (cinco) anos para a concessão da 

primeira fração e as subsequentes, a cada ano que completar o 

respectivo direito. Alega que, em fevereiro de 2015, completou o tempo 

exigido de 05 (cinco) anos para o percebimento da primeira fração, bem 

como atingiu o interstício de 12 (doze) meses, garantindo o direito a 

incorporação da segunda fração. Nessa ocasião, a “FG” correspondia a 

50% (cinquenta por cento) do vencimento mensal/salário base. Todavia, 

aduz que o Município se manteve inerte e não procedeu voluntariamente à 

devida incorporação dos décimos. Por conta disso, pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos desde a 

constatação do direito ao percebimento do primeiro décimo (1/10), a incidir 

sobre a gratificação de função no percentual de 50% (cinquenta por 

cento), bem como o percebimento do segundo décimo (2/10), a incidir 

sobre a gratificação de função no percentual de 30% (trinta por cento) 

sobre os vencimentos básicos da requerente. Quanto à obrigação de 

fazer, requer incorporação dos décimos recebidos pelo exercício de 

Função Gratificada à remuneração da requerente, nos termos do §1º, do 

artigo 88, da Lei nº 679/01 – Estatuto do Servidor Público Municipal; 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID nº 

6661066. A requerente apresentou impugnação à contestação no ID nº 

7233723. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

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. A 

questão controvertida cinge-se ao reconhecimento do direito de 

incorporação do percentual da Gratificação de Função. O Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste/MT (Lei nº 679 de 

25 de setembro de 2001), em seu artigo 88, dispõe: Art. 88 - Ao servidor 

ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou 

assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza 

especial é devida retribuição pelo seu exercício. § 1º A retribuição que 

trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme 

disposto em lei, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e 

integra o provento de aposentadoria. § 2º A incorporação é devida na 

proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por 

ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de 

confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 5 (cinco) 

anos de exercício para a concessão da primeira fração e as 

subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício. § 

3º Quando mais de uma função ou cargo houver sido desempenhado no 

período de 1 (um) ano, a importância a ser incorporada terá como base de 

cálculo a função ou cargo exercido por maior tempo. § 4º Ocorrendo o 

exercício de função ou cargo de nível mais elevado, por período de 12 

(doze) meses, após a incorporação da fração de 10/10 (dez décimos), 

poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, 

observado o disposto no parágrafo anterior. § 5º Será admitida a 

conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes 

quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a 

incorporação. A requerente trouxe fichas financeiras de 2008 a 2016, as 

quais demonstram que recebe a Função Gratificada (FG) desde abril de 

2008. Consoante disposto do artigo supramencionado, ao servidor 

ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou 

assessoramento, como é o caso da requerente, a incorporação é devida 

na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, 

por ano completo de exercício consecutivo, nas funções e cargos de 

confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 05 (cinco) 

anos de exercício para a concessão da primeira fração e as 

subsequentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício. 

Conforme alegado na inicial, é certo que a requerente cumpriu o requisito 

para a referida incorporação do primeiro décimo (1/10), visto que em 2015 

completou o lapso temporal de 05 (cinco) anos, além disso, em 2016 

completou 01 (ano) para a incorporação do segundo décimo (2/10), 

conforme exigido na lei municipal. No tocante à incorporação por tempo de 

serviço à remuneração, eis a jurisprudência: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO 

– EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – INCORPORAÇÃO DE QUINTOS 

À REMUNERAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 

1.164/91 – EFEITOS PATRIMONIAIS – PAGAMENTO DAS VERBAS A 

PARTIR DA IMPETRAÇÃO – FORMA DE PAGAMENTO – PARCELA ÚNICA 

EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA. O servidor público 

municipal que exerceu cargo em comissão tem direito a incorporar aos 

seus vencimentos a parcela referente a 1/5 por ano de exercício de 

função gratificada. O acolhimento do pedido de incorporação de quintos à 

remuneração tem como consequência lógica o deferimento do pagamento 

retroativo da referida verba à data da impetração. (ReeNec 48124/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 28/05/2013, Publicado no DJE 04/07/2013). 

Portanto, consoante dispositivo estatutário municipal bem como dos 

documentos juntados aos autos, resta comprovado que a requerente 

possui o direito de incorporar os décimos da gratificação de função aos 

seus vencimentos, e ainda o percebimento dos valores retroativos. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

DETERMINAR ao requerido que proceda a incorporação dos décimos 

devidos pelo exercício de Função Gratificada à remuneração da 

requerente, bem como RECONHECER o direito da requerente ao 

recebimento dos valores retroativos desde a constatação do primeiro 

décimo (1/10) e seguintes, corrigido monetariamente a partir do 

vencimento do salário vigente, do valor estabelecido pela Lei Municipal nº 

679/01, conforme disposto no artigo 89. Sem custas processuais. Fixo 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, em favor da parte requerente. 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, 02 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1000415-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000415-76.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: EMERSON RODRIGO DA SILVA 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, PAULO EROMAR 

BERSCH Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizado por EMERSON RODRIGO DA SILVA em face da 

autoridade coatora PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em 

síntese, que foi aprovado em 1º (primeiro) lugar no concurso público 

municipal para o cargo de analista de sistemas, o qual oferecia 01 (uma) 

vaga e cadastro reserva. Relata que, não obstante a sua classificação, o 

impetrante não foi convocado até o momento. Assim sendo, pugnou pela 

concessão da liminar para o fim de determinar que o impetrado efetuasse 

a imediata nomeação do impetrante, bem como procedesse ao pagamento 

das verbas salariais desde a homologação do resultado do concurso 

público. No ID 6742268, o pedido liminar foi indeferido. Informações 
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prestadas pelo impetrado no ID 9498327. Parecer ministerial no ID 

9864032. É o breve relato. Fundamento e decido. Considerando as 

peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 

esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. 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 dos 

autos, tenho que a ordem pretendida merece deferimento. Senão, 

vejamos. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante realizou 

concurso público, tendo sido aprovado em 1º lugar para o cargo de 

Analista de Sistemas. No entanto, em que pese haver uma vaga descrita 

no edital para o referido cargo, o impetrante não fora contratado até o 

momento. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento 

de que havendo candidato aprovado dentro do número de vagas, a 

expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, 

assim, o direito a vaga disputada. Sobre o assunto, eis as jurisprudências: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A 

FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO 

SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O 

Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui 

direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de 

vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/06/2016. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL 

AGROPECUÁRIA.CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, 

PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Caso em que o 

Impetrante logrou aprovação, na 4ª classificação, no concurso público 

para o cargo de Fiscal Agropecuário, no qual havia previsão de 1 (uma) 

vagas, sendo que 3 (três) candidatos melhor classificados desistiram do 

certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito 

da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de 

que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. 

Por outro lado, em relação àqueles candidatos aprovados dentro do 

número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da 

Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, 

salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender 

que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo 

com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a 

expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o 

direito a vaga disputada. 4. Recurso Ordinário provido, para reformar o 

acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação do Impetrante para o 

cargo postulado. (STJ - Processo RMS 55667 / TO RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA 2017/0281317-8 Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento 12/12/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2017). 

Ademais, passo a analisar o pleito de condenação do requerido ao 

pagamento das verbas salariais desde a homologação do concurso 

(2014). Segundo o entendimento jurisprudencial, não cabe a fixação de 

indenização por danos materiais para compensar a remuneração que 

deixou de receber em virtude de não ter sido nomeado em momento 

anterior, vez que o pagamento de indenização referente a período sem 

contraprestação configuraria enriquecimento sem causa. Vale ressaltar, 

ainda, que a percepção de vencimentos está vinculada ao efetivo 

exercício de cargo público, sendo certo que, na hipótese de atraso na 

nomeação, não há qualquer contraprestação laboral, o que impede o 

pagamento de salário, sob pena de ferir os princípios da legalidade, da 

moralidade e da indisponibilidade do patrimônio público. Nesse diapasão: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO 

TARDIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A Corte Especial do STJ, 

no julgamento dos EREsp 1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a 

indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a 

aprovação em concurso público. Afirmou que o retardamento não 

configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública. O STF, em 

sede de repercussão geral, confirmou esse posicionamento (RE 724.347, 

Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015). 2. O Tribunal a quo, soberano na 

análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela 

inexistência dos requisitos configuradores do dano moral. Nesse contexto, 

a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara 

fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, consoante o enunciado 

sumular n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - 

AgInt no AREsp: 1001625 RJ 2016/0274922-0, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 05/05/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE POSSE 

EM CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO POSSUÍA INÚMEROS 

PRECEDENTES NEGATIVOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova é da parte autora, a 

quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (inciso I, 

do art. 333 do Código de Processo Civil/73), sob pena de ser o pedido 

inicial julgado improcedente. As Cortes Superiores partilham do 

entendimento de que não gera indenização a nomeação tardia de 

candidato aprovado em concurso público, tampouco retroagem os efeitos 

patrimoniais, haja vista que os direitos funcionais pressupõem o efetivo 

exercício do cargo. (Ap 90761/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016). Portanto, não há como deferir o 

pleito relativo à verba supramencionada. Destarte, considerando as lições 

acima colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da concessão 

da ordem no mandado de segurança, a procedência em parte é medida 

que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA apenas para DETERMINAR que a autoridade 

impetrada proceda à nomeação do impetrante no cargo de Analista de 

Sistemas, no prazo de 30 (trinta) dias. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a 

teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Cumpra a 
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Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 12.016/2009. Ciência ao 

Ministério Público. 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, 02 de março de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000415-76.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: EMERSON RODRIGO DA SILVA 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, PAULO EROMAR 

BERSCH Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizado por EMERSON RODRIGO DA SILVA em face da 

autoridade coatora PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em 

síntese, que foi aprovado em 1º (primeiro) lugar no concurso público 

municipal para o cargo de analista de sistemas, o qual oferecia 01 (uma) 

vaga e cadastro reserva. Relata que, não obstante a sua classificação, o 

impetrante não foi convocado até o momento. Assim sendo, pugnou pela 

concessão da liminar para o fim de determinar que o impetrado efetuasse 

a imediata nomeação do impetrante, bem como procedesse ao pagamento 

das verbas salariais desde a homologação do resultado do concurso 

público. No ID 6742268, o pedido liminar foi indeferido. Informações 

prestadas pelo impetrado no ID 9498327. Parecer ministerial no ID 

9864032. É o breve relato. Fundamento e decido. Considerando as 

peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 

esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. 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 dos 

autos, tenho que a ordem pretendida merece deferimento. Senão, 

vejamos. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante realizou 

concurso público, tendo sido aprovado em 1º lugar para o cargo de 

Analista de Sistemas. No entanto, em que pese haver uma vaga descrita 

no edital para o referido cargo, o impetrante não fora contratado até o 

momento. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento 

de que havendo candidato aprovado dentro do número de vagas, a 

expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, 

assim, o direito a vaga disputada. Sobre o assunto, eis as jurisprudências: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A 

FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO 

SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O 

Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui 

direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de 

vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/06/2016. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL 

AGROPECUÁRIA.CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, 

PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Caso em que o 

Impetrante logrou aprovação, na 4ª classificação, no concurso público 

para o cargo de Fiscal Agropecuário, no qual havia previsão de 1 (uma) 

vagas, sendo que 3 (três) candidatos melhor classificados desistiram do 

certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito 

da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de 

que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. 

Por outro lado, em relação àqueles candidatos aprovados dentro do 

número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da 

Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, 

salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender 

que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo 

com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a 

expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o 

direito a vaga disputada. 4. Recurso Ordinário provido, para reformar o 

acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação do Impetrante para o 

cargo postulado. (STJ - Processo RMS 55667 / TO RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA 2017/0281317-8 Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento 12/12/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2017). 

Ademais, passo a analisar o pleito de condenação do requerido ao 

pagamento das verbas salariais desde a homologação do concurso 

(2014). Segundo o entendimento jurisprudencial, não cabe a fixação de 

indenização por danos materiais para compensar a remuneração que 

deixou de receber em virtude de não ter sido nomeado em momento 

anterior, vez que o pagamento de indenização referente a período sem 

contraprestação configuraria enriquecimento sem causa. Vale ressaltar, 

ainda, que a percepção de vencimentos está vinculada ao efetivo 

exercício de cargo público, sendo certo que, na hipótese de atraso na 

nomeação, não há qualquer contraprestação laboral, o que impede o 

pagamento de salário, sob pena de ferir os princípios da legalidade, da 

moralidade e da indisponibilidade do patrimônio público. Nesse diapasão: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO 

TARDIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A Corte Especial do STJ, 

no julgamento dos EREsp 1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a 

indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a 

aprovação em concurso público. Afirmou que o retardamento não 

configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública. O STF, em 

sede de repercussão geral, confirmou esse posicionamento (RE 724.347, 

Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Roberto 
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Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015). 2. O Tribunal a quo, soberano na 

análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela 

inexistência dos requisitos configuradores do dano moral. Nesse contexto, 

a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara 

fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, consoante o enunciado 

sumular n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - 

AgInt no AREsp: 1001625 RJ 2016/0274922-0, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 05/05/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE POSSE 

EM CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO POSSUÍA INÚMEROS 

PRECEDENTES NEGATIVOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova é da parte autora, a 

quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (inciso I, 

do art. 333 do Código de Processo Civil/73), sob pena de ser o pedido 

inicial julgado improcedente. As Cortes Superiores partilham do 

entendimento de que não gera indenização a nomeação tardia de 

candidato aprovado em concurso público, tampouco retroagem os efeitos 

patrimoniais, haja vista que os direitos funcionais pressupõem o efetivo 

exercício do cargo. (Ap 90761/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016). Portanto, não há como deferir o 

pleito relativo à verba supramencionada. Destarte, considerando as lições 

acima colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da concessão 

da ordem no mandado de segurança, a procedência em parte é medida 

que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA apenas para DETERMINAR que a autoridade 

impetrada proceda à nomeação do impetrante no cargo de Analista de 

Sistemas, no prazo de 30 (trinta) dias. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a 

teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Cumpra a 

Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 12.016/2009. Ciência ao 

Ministério Público. 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, 02 de março de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA FERRAZ DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000305-14.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALBA FERRAZ DAMASCENA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA proposta por ALBA FERRAZ DAMASCENA em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Aduz a requerente, em síntese, que é servidora pública 

municipal efetiva, na função de Professora, sendo que nas eleições 

municipais de 2016 pleiteou à candidatura do mandato de vereadora. 

Alega que, em decorrência de sua candidatura, requereu a 

desincompatibilização de suas funções públicas pelo período de 03 

meses, a contar de 01.07.2016, a qual foi deferida. Relata que a secretária 

municipal de infraestrutura informou que a desincompatibilização do cargo 

para concorrer às eleições deriva sem remuneração, bem como que a 

data inicial seria a partir de 20.07.2016, perdendo, assim, a data limite para 

a desincompatibilização do cargo que é 02.07.2016. Argumenta que o 

requerido não efetuou o pagamento de seu salário referente ao mês de 

julho e parcialmente ao mês de agosto de 2016. Assim, pugnou pelo 

deferimento da tutela de evidência a fim de ordenar ao requerido que 

efetuasse o pagamento retido dos proventos salários vencidos e não 

pagos, referente ao mês de julho e parcialmente de agosto de 2016. No ID 

3731553, o pedido de tutela foi indeferido. O requerido apresentou 

contestação rebatendo os argumentos expostos na inicial e pugnando 

pela improcedência do pedido. A parte autora impugnou a contestação e 

ratificou todos os termos da petição inicial (ID 5790455). Inexistindo 

interesse na produção de outras provas, vieram conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

dispensando dilação probatória, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, 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. A 

questão controvertida cinge-se ao reconhecimento do direito da autora em 

receber os salários dos meses de julho e agosto de 2016, período em que 

esteve desincompatibilizada de suas funções para fins eleitorais. O 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste/MT, 

em seu artigo 105, §1º e 2º, dispõe: “O servidor terá direito a licença, sem 

remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em 

convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do 

registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. §1º - O servidor 

candidato a cargo público na localidade onde desempenha suas funções e 

que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, dele 

será afastado, a partir do dia imediatamente posterior ao do registro de 

sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º (décimo) dia seguinte 

ao do pleito. §2º - A partir do registro de sua candidatura e até o 10º 

(décimo) dia seguinte ao da eleição o servidor fará jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 

(três) meses”. Denota-se que, para o pleito de 2016, o prazo para a 

formulação dos requerimentos, pelos partidos ou coligações, encerrou-se 

às 19:00 do dia 5 de agosto de 2016, consoante artigo 8º da Resolução do 

TSE nº 23.455/2016. Consta nos autos que a autora requereu sua 

desincompatibilização, sendo deferida, segundo a Portaria nº 796/16 (ID 

3715601), em 01.07.2016. A desincompatibilização da autora foi fundada 

no preceito da Lei Complementar nº 64/90, a qual estabelece, de acordo 

com o artigo 14, §9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, 

prazos de cessação, e determina outras providências, a saber em seu 

artigo 1º, II, “l” dispõe: “São inelegíveis: I – para qualquer cargo: (...); II – 

(...); l) ”os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou 

entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações 

mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses 

anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos 

integrais”. Há, portanto, base jurídica para o direito vindicado pela autora. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “REEXAME NECESSÁRIO - 

APELAÇÃO CÍVIEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL - AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA CONCORRER A 

CARGO ELETIVO - PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS INTEGRAIS - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 67/90 - PRECEDENTES- CONFIRMAÇÃO DA 

SENTENÇA. - Aos servidores públicos é garantido o direito à percepção 

dos vencimentos integrais enquanto afastado para concorrer a cargo 

eletivo, 'ex vi' do disposto no art. 1º, I, da Lei Complementar nº 64/90.” 

(TJ-MG - AC: 10421120012982001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data 

de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/06/2014) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA RECEITA 

ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/02. 

SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DURANTE A LICENÇA. ILEGALIDADE. 

DIREITO À PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS SEUS VENCIMENTOS NO PERÍODO 

DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Quando o artigo 1º da Lei nº 64/90 

exigiu o afastamento, sob pena de inelegibilidade, ele o fez em nome do 

interesse público, garantindo a todos os servidores o direito à percepção 

dos vencimentos integrais. Assim sendo, ofende os Princípios da 

Legalidade e Isonomia o ato que suspende o pagamento de remuneração 

de servidores da receita estadual durante o período de licença para 

concorrer a cargo eletivo”. (TJ-PR - APCVREEX: 7225781 PR 0722578-1, 

Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 15/02/2011, 5ª Câmara 
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Cível, Data de Publicação: DJ: 580) MANDADO DE SEGURANÇA - 

POLICIAL MILITAR - CANDIDATURA A CARGO ELETIVO - LICENÇA COM 

VENCIMENTOS INTEGRAIS - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

64/90 - ILEGALIDADE DO DISPOSTO NO ESTATUTO ESTADUAL DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 64/90, que se aplica tanto aos 

servidores civis quanto a militares em razão do Princípio da Isonomia, 

assegurou no art. 1º, I, alínea “l”, o direito de o servidor receber 

integralmente os vencimentos quando afastado para concorrer a mandato 

político. A restrição imposta pelo Estatuto dos Militares de Mato Grosso, Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005, é acometida de ilegalidade por 

confrontar o direito de percepção integral dos vencimentos albergado pela 

Lei Complementar Federal nº 64/90. (TJMT-MS 129752/2008, DES. A. 

BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2009, Publicado no DJE 18/06/2009) 

Destarte, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, a 

partir do registro de sua candidatura fazia jus a licença, assegurados os 

vencimentos do cargo efetivo, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO na inicial para 

CONDENAR o requerido a pagar a autora a importância relativa ao salário 

do mês de julho/2016 e parcial de agosto/2016, devidamente atualizados 

pela variação do INPC, desde a data em que deveria ter sido pago, e 

acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 

2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) (STF RE 

362519/PR). Consigno que deverão ser descontados os valores 

recebidos, se devidamente comprovados, no momento da elaboração do 

cálculo. Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil em favor da parte 

autora. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

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, 07 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000552-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CASTRO PATRICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1000552-58.2017.8.11.0037 

AUTOR: PAULO DE CASTRO PATRICIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte requente 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, 09 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001093-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA OAB - MT0012991A 

(ADVOGADO)

ONEDSON CARVALHO DA SILVA OAB - MT7136/B (ADVOGADO)

MAIARA LARISSA DARONCO OAB - MT17199/O (ADVOGADO)

RAYSSA RESPLANDE XAVIER OAB - MT0019342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Primavera do Leste MT (IMPETRADO)

Secretário Municipal de Administração de Primavera do Leste MT 

(IMPETRADO)

Secretário Municipal de Saúde de Primavera do Leste (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001093-91.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: CARLA DOS ANJOS PIRES 

MOREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizado por CARLA DOS ANJOS PIRES 

MOREIRA em face da autoridade coatora SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE /MT e PREFEITO MUNICIPAL 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. 

Segundo consta, a impetrante é servidora municipal, exercendo o cargo 

de enfermeiro padrão e enfermeira intervencionista - SAMU, com carga 

horária de 40h e 36h, respectivamente, em face da previsão constitucional 

e da compatibilidade de horários, sem sobreposição de jornadas. Relata 

que a Administração Pública alega a existência de incompatibilidade de 

horários, impondo a impetrante o dever de optar pelo exercício de um 

único cargo, com fundamento no artigo 160 da Lei Municipal nº 679/01, 

sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar. Assim, 

postula a impetrante pela permanência em ambos os cargos (Enfermeira 

Intervencionista – SAMU e Enfermeira Padrão), em cumulação. Como 

pedido sucessivo, requer a manutenção do primeiro vínculo. No ID nº 

5860827, o pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas pelo 

Município de Primavera do Leste/MT no ID nº 6721057. O Ministério Público 

manifesta-se pela concessão da segurança em relação à continuidade no 

desempenho dos dois cargos pretendidos (ID nº 10240317). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizado por CARLA DOS ANJOS 

PIRES MOREIRA, visando a cumulação de cargos públicos, para os quais 

fora aprovada através de concurso público. O mandado de segurança é 

um remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo 

não amparado por habeas corpus, no momento em que ilegalmente ou com 

abuso de poder, alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violação 

por parte de autoridade. A Magna Carta de 1988 previu aludida espécie na 

qualidade de direito fundamental, dada sua relevância para resguardar 

direitos violados, nos termos seguintes (artigo 5º, 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 caso dos autos, tenho que 

a ordem pretendida não merece deferimento. Senão, vejamos. Registra-se 

que o impetrante pretende ocupar dois cargos públicos com jornadas de 

trabalho de 76 (setenta e seis) horas semanais. Sobre o assunto, em 

razão dos diversos pedidos dos servidores públicos, o STJ decidiu que é 

vedada a acumulação de cargos públicos quando a soma da carga horária 

referente aos dois cargos ultrapassar o limite máximo de 60 horas 

semanais. Ademais, a acumulação de cargos públicos deve atender ao 

princípio constitucional da eficiência, o que certamente depende de 

adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e 

o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de 

trabalho. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE 

CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUXILIAR E TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM. JORNADA SEMANAL QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 60 

(SESSENTA HORAS). 1. A suscitada ofensa constitucional também não 

merece conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos 

constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, 

conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 2. No aresto 

impugnado consta que a jornada do recorrido totaliza 70 horas e que 

caberia a União demonstrar a incompatibilidade de horários, pois não seria 

possível presumir o comprometimento da qualidade de serviços prestado 

unicamente em razão de a jornada ser superior a 60 horas. 3. A 

irresignação merece prosperar, pois o acórdão recorrido destoa da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece "a legalidade 

do Parecer GQ-145/98 da AGU, que limita a jornada de trabalho a 60 

(sessenta) horas semanais na medida em que o profissional da área de 

saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem 

exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado 

descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da 

outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho". 4. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - 

REsp 1661694 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0041969-9 - Ministro 
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HERMAN BENJAMIN (1132), DJe 20/06/2017). ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS 

CARGOS, NA ÁREA DE SAÚDE (AUXILIAR DE ENFERMAGEM). TOTAL DA 

JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS 

SEMANAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança no 

qual a servidora pública objetiva desconstituir ato administrativo que 

determinara que optasse por um dos cargos públicos que ocupa, na área 

de enfermagem (Auxiliar de Enfermagem), eis que as jornadas de trabalho 

somavam mais de 60 (sessenta) horas semanais. III. O Tribunal de origem 

manteve a concessão de segurança, por entender que "a despeito do 

caráter extenuante da jornada dê trabalho da autora, não há 

incompatibilidade entre os dois cargos, até mesmo porque, entre uma 

jornada e outra, ela ainda dispõe de uma hora para se locomover de um 

local de trabalho para o outro. Sendo assim, não vislumbro, no presente 

caso a ocorrência de acumulação ilícita de cargos". IV. Tal compreensão, 

contudo, diverge da jurisprudência firmada pela Primeira Seção do STJ 

(MS 19.336/DF, Rel. p/ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

DJe de 14/10/2014), o sentido de que "o Parecer GQ-145/98 da AGU, que 

trata da limitação da jornada, não esvazia a garantia prevista no inciso XVI 

do artigo 37 da CF, ao revés, atende ao princípio da eficiência que deve 

disciplinar a prestação do serviço público, notadamente na saúde" (STJ, 

REsp 1.435.549/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

DJe de 03/12/2014). Assim, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a 

ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da 

ordem é medida que se impõe. Ante os fundamentos expostos, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. Ademais, 

conforme ofício nº 0149/2017/RH/SMS/SUS juntado no ID nº 5804124, 

deve a requerente optar por apenas um vínculo junto à Secretaria 

Municipal de Saúde do Município, no prazo ali estipulado. Sem custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, a 

teor do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao 

duplo grau de jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 

12.016 /2009 quando denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001626-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR)

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1001626-50.2017.8.11.0037 

AUTOR: AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, AGROINDUSTRIAL 

CAMPO REAL LTDA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de pedido de 

reconsideração formulado pela parte requerente (id nº 11934081), quanto 

à decisão que indeferiu o pedido de emenda à inicial, vez que realizado 

após a contestação e sem a anuência da parte requerida. Contudo, tal 

pedido não merece acolhimento, primeiramente, por não encontra respaldo 

no ordenamento jurídico. Ademais, a fundamentação de que o Juízo 

deveria ter intimado a parte requerente para que esta pudesse aditar o 

pedido inicial não possui guarida, uma vez que o artigo 303, §1º, I, do 

Código de Processo Civil assim dispõe: 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. § 1o Concedida 

a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá 

aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; Da 

interpretação simples do dispositivo legal extrai-se que não cabe ao Juízo 

realizar intimação do requerente, mas tão somente a ele, tendo interesse, 

realizar tal ato em 15 (quinze) dias, já que não fora fixado prazo diverso. 

Desta feita, INDEFIRO o pedido de ID nº 11934081, mantendo a decisão 

atacada na íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000581-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA SORIANI AGULHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Código de rastreabilidade: 81120183293447 Documento: BacenJud 

1000581.pdf Remetente: SECRETARIA DA 4.ª VARA - PRIMAVERA DO 

LESTE ( Lidiane Memória Campos ) Destinatário: Departamento de 

Depósitos Judiciais ( TJMT ) Data de Envio: 12/04/2018 17:37:48 Assunto: 

Solicito vinculação urgente - SAÚDE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003905-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOILSON MARLON MEDEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003905-09.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOILSON MARLON MEDEIROS Vistos. Ante a informação retro, 

solicite-se ao Núcleo de Saúde Mental que designe nova data para 

avaliação do requerido JOILSON, informando a este Juízo, com 

antecedência necessária a fim de efetivar a intimação pessoal deste para 

o devido comparecimento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 05 de abril de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000444-29.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 3.120,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Vistos. Nomeio o Dr. Leonardo 

Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza 

Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 

65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 
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especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004350-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004350-27.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[AUXÍLIO-INVALIDEZ, CONCESSÃO, CONVERSÃO]. Vistos. 

Analisando os documentos acostados aos autos, observo que a autora é 

pessoa analfabeta, de sorte que sua representação processual não se 

encontra regular. Tratando-se de pressuposto necessário à validade e 

regularidade da relação processual e, ainda, matéria de ordem pública, 

sua regularização deve ser exigida de ofício pelo magistrado, sob pena de 

extinção do feito, consoante tem decidido a Jurisprudência, in verbis: 

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. AGRAVO RETIDO. CÓPIAS DE DOCUMENTOS SEM 

AUTENTICAÇÃO: ADMISSÍVEIS COMO MEIO DE PROVA. INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO COM APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL NO LOCAL 

DESTINADO À ASSINATURA. OUTORGANTE ANALFABETO. 

IRREGULARIDADE. (...). 2 - O mandato judicial particular outorgado por 

pessoa analfabeta não constitui meio idôneo a produzir os efeitos legais a 

que se destina. O lançamento de impressão digital no local destinado à 

assinatura do instrumento de procuração constitui irregularidade, que 

deve ser sanada pela parte. A falta desta providência acarreta a extinção 

do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. 3- Agravo retido parcialmente provido. 

Apelação não provida." (AC nº 832638, Proc. nº 2001.61.24.003504-4, 

TRF 3ª Região, 5ª Turma, Rel. Juiz Fábio Prieto, v.u., DJU 01.04.2003, 

p.338). Destaquei. Do mesmo modo, no id nº 9938369, o requerente 

apresentou emenda à inicial, aduzindo que requer o prosseguimento da 

ação apenas em relação ao pedido de amparo social. Contudo, não consta 

dos autos o indeferimento do requerido quanto ao pedido de benefício de 

id nº 9833128. Assim, faculto à parte autora, o prazo de 10 (dez) dias, 

para que complete a inicial, juntando aos autos procuração pública, sob 

pena de indeferimento, bem como considerando o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 631240, bem como 

que o pedido da parte requerente ainda não tem negativa pela autarquia 

ré, SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da parte requerente para 

que protocole, perante a Previdência Social, requerimento administrativo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, tendo o INSS prazo de 

90 (noventa) dias para responder a solicitação de pagamento do benefício 

pretendido, devendo ser informado referido protocolo aos autos. 

Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou aportando aos autos o 

indeferimento administrativo, certifique-se e voltem os autos conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. - Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000366-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUSA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000366-98.2018.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 6.059,32; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO]. Vistos. Analisando os autos, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO a inicial. Ainda, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, 

no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000341-85.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 20.629,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROVAS, DEPOIMENTO, 

FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, 1/3 DE FÉRIAS]. 

Vistos. Analisando os autos, verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, RECEBO a inicial. Ainda, oportuno consignar que 

é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004438-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Educação de Primavera do Çeste (IMPETRADO)

Prefeito Municipal de Primavera do Leste (IMPETRADO)

MAYCON DIEGO NASCIMENTO BRITES (IMPETRADO)

RENATA MACHADO TEIXEIRA (IMPETRADO)

KATIA CRISTINA CARSE ALCOVER (IMPETRADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004438-65.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: MARCUS AURELIO 

GONCALVES DE ARAUJO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PRIMAVERA DO ÇESTE, RENATA MACHADO TEIXEIRA, MAYCON DIEGO 

NASCIMENTO BRITES, KATIA CRISTINA CARSE ALCOVER Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002553-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS PINTO OAB - MT23588/O (ADVOGADO)

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Primavera do Leste MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002553-16.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[NOMEAÇÃO]. Vistos. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento 

interposto pela parte impetrada. Com a juntada do referido acórdão, 

retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001632-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELINA VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001632-57.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]. Vistos. Designo 

audiência de instrução para o dia 17/07/2018 às 13:30. As testemunhas 

deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do 

Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001873-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001873-31.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ZENAIDE MARIA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de 

instrução para o dia 10/07/2018 às 16:00. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000165-43.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 11.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Vistos. Analisando os autos, 

verifico que consta pedido de tutela de urgência pendente de análise. 

Aduz o requerente, em síntese, que possui doença degenerativa severa 

nas colunas cervicale lombossacra; portador de espondiloartrose cervical 

e lombossacra severa; espondiloucoartrose cervical com sinais de 

discopatia degenerativa; estenose dos forames intervertebrais bilaterais; 

heterogeneidade da medular das estruturas ósseas; intenso edema ósseo 

nos platôs contíguos; esofagite edematosa; pangastrite endoscópica; 

perda de memória; pressão arterial elevada, impedindo-o de continuar a 

trabalhar, razão pela qual pugna pelo deferimento da tutela antecipada 

para compelir o requerido a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. Todavia, não vislumbro qualquer 

alteração na situação fática descrita nos autos que justificasse o 

deferimento do pedido de tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Sem prejuízo, considerando o pedido 

de id nº 9676278, revogo a nomeação anterior e nomeio o Dr. Leonardo 

Lotufo Bussiki – Ortopedista, AV PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, 

Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT. Telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090. 

E-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 
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acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000643-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000643-85.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[IMISSÃO NA POSSE]. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

proposta por MARIA ALVES DA SILVA MAIA em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, objetivando a imposição da obrigação de fazer ao 

ente municipal, especificamente a outorga da posse de imóvel assistencial. 

No id nº 8332258, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, bem como indeferido o pedido liminar. No id nº 

10336711oi determinada a intimação da parte requerente para indicar o 

ente público a ser incluído no polo passivo, sob pena de extinção. No id nº 

10735420, a requerente postulou pela reconsideração da decisão que 

excluiu o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT do polo passivo. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

denota-se que foi oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim 

de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem 

que fossem atendidas na íntegra as determinações. De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: 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. Ao revés, contata-se que se limitou a requerer a 

reconsideração da decisão, passados mais de 05 (cinco) meses da sua 

prolação. Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não encontrar 

respaldo no ordenamento jurídico, razão pela qual a decisão deve ser 

mantida por seus próprios e suficientes fundamentos. Destarte, 

inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa da parte autora, 

impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em conformidade como o 

disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do 

mesmo códex. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. 

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

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001237-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MARIA KUNTZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001237-65.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 112.444,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Vistos. Designo audiência de 

instrução para o dia 17/07/2018 às 13:50. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000693-14.2016.8.11.0037 AUTOR: PATRICIA DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando 

que a parte requerente é incapaz, remetam-se os autos para 

manifestação do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

retornem os autos conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006186-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1006186-35.2017.8.11.0037 AUTOR: DIMAS DINARTE BEMME RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por DIMAS DINARTE BEMME, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que vivia em união estável 

com Rosmara Inês Rockenbach, falecida em 30/08/2017, a qual era 

segurada da previdência social. Assim, requer o benefício de pensão por 

morte para receber o valor relativo a um salário mínimo a que teria direito, 

com fundamento nos artigos 16, inciso I, e 74, incisos I e II, da Lei nº 

8.213/91. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova 

material suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação. 

Em audiência de instrução, foi ouvido um informante e uma testemunha. O 

requerido, devidamente intimado para a referida audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 

ajuizada por DIMAS DINARTE BEMME em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da Lei nº 8.213/91. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. De início, no que tange à concessão de 

benefício de pensão por morte, o artigo 74 da Lei nº 8.213/91 preceitua 

que: “A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não”. Outrossim, vale mencionar 

que para a concessão do benefício pleiteado depende do preenchimento 

dos seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, demonstração da 

qualidade de segurado do “de cujus” e condição de dependente de quem 

objetiva a pensão. Nesse sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 

4ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE 

COMPANHEIRO E PAI. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

REGISTRO DO DESEMPREGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 148 de 538



PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. Para a obtenção do 

benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os 

requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do 

óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 

Corte. 2. Segundo orientação recente do STJ, o registro da situação de 

desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência Social não deve ser 

tido como o único meio de prova da condição de desempregado do 

segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece 

o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal 

de provas. Portanto, o registro perante o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação 

por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não 

sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do 

emprego e a ausência de registros posteriores. 3. Na hipótese dos autos, 

tendo restado comprovado que o de cujus estava desempregado, faria jus 

à prorrogação do período de graça nos termos do art. 15, inciso II 

combinado com o § 2º, da Lei 8.213/91, o que garante aos seus 

dependentes o direito à pensão por morte. 4. Comprovada a união estável, 

presume-se a dependência econômica (artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91), 

impondo-se à Previdência Social demonstrar que esta não existia. In casu, 

a autora Eliane comprovou a existência de união estável com o de cujus, 

fazendo jus, portanto, à pensão por morte do companheiro. 5. In casu, 

deve ser mantido o termo inicial do benefício de pensão por morte na data 

do requerimento administrativo para todos os autores, observadas as 

cotas-partes de ¾ da pensão para a autora Eliane - 1/4 em nome próprio, 

¼ para o filho Maicon e ¼ para a filha Kauane - e ¼ da pensão para o 

a u t o r  V e l l i n g t o n ) .  ( A P E L R E E X  7 3 9 4 3 6 2 0 1 0 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0007394-36.2010.404.9999, Rel. CELSO KIPPER, SEXTA TURMA, D.E. 

26/03/2014)” Grifei e negritei No caso sub judice, a qualidade de segurada 

da falecida e de dependente da parte autora foi comprovada por prova 

documental, corroborada por prova oral. Bem como o evento morte foi 

comprovado através da certidão de óbito (ID 11187789 - Pág. 1). Não 

obstante, restou comprovado na instrução do feito à qualidade de 

segurada da “de cujus”, por meio do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais – CNIS (ID 11901860 - Pág. 1/10). Por fim, também encontra-se 

presente a comprovação de dependência econômica do requerente em 

relação a falecida em razão da presunção dessa qualidade, conforme 

previsão legal. Em que pese a parte requerida sustentar que o requerente 

não logrou êxito em provar a união estável entre ele e a “de cujus”, os 

documentos acostados aos autos e as testemunhas ouvidas em juízo 

atestam, de forma contundente, que o autor e a falecida conviviam juntos, 

pelo menos desde 1997. O artigo 16 da Lei nº 8.123/91 prevê três classes 

de dependentes, cujo rol possui natureza taxativa. “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral 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 que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os 

pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no 

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” Os 

dependentes do segurado falecido são os sujeitos ativos da relação 

jurídica previdenciária que tenha por objeto a pensão por morte. Há 

hierarquia entre estas três classes, de forma que a existência de 

dependentes da classe anterior exclui os dependentes das classes 

seguintes (artigo 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Os dependentes da 

primeira classe possuem em seu favor presunção absoluta de 

dependência econômica em relação ao segurado. Já os segurados da 

segunda ou da terceira classe devem comprovar tal dependência (artigo 

16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Dessa forma, atendidos os requisitos legais, 

verifico que assiste razão pedido da parte requerente para a concessão 

do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal inicial será no valor 

de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 8.213/91), com início 

na data do requerimento administrativo. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

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

Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o 

benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um salário mínimo mensal, 

devido a partir do requerimento administrativo feito em 17/10/2017 (ID 

11187824), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidente sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Ainda, 

arbitro honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. 

Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, 

ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o 

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

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000817-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANY KETHLER MELO MORRETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000817-26.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 7.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANY KETHLER MELO 

MORRETI Parte Ré: REQUERIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LEANY KETHLER MELO 

MORRETI em face da UNIÃO, do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos. No id nº 11821755, foi declinada a competência do feito para a 

Justiça Federal, ante a UNIÃO ter sido colocada no polo passivo da ação. 

No id nº 11874620, o requerente pugnou pela desistência da ação em 

relação à UNIÃO, requerendo a sua exclusão do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente informa o desinteresse no prosseguimento da ação em relação 

a uma das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

em relação à UNIÃO e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

o trânsito em julgado, tendo em vista a criação de um Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NATJus) para os juízes nas 

questões ligadas à saúde perante o TJ/MT, bem como ante o disposto no 

artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, o qual dispõe que é 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiências, DETERMINO que OFICIE-SE, com 

urgência, via fax ou e-mail ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

de Mato Grosso (NATJus), juntamente com cópias petição inicial e 

documentos que a acompanham, solicitando informações sobre a 

necessidade e urgência do pedido inicial. Decorridos mais de 48 (quarenta 

e oito) horas, com ou sem parecer e de tudo certificado, voltem-me 

conclusos COM URGÊNCIA. Sem prejuízo, dentro do mesmo prazo, 

colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56713 Nr: 4681-41.2008.811.0037
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 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): PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MONTEIRO 

FERREIRA - OAB:4.507

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR:i.Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) 

anos;ii.Proibição de contratar com o Poder Público, receber incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos; iii.Pagar multa civil correspondente a 02 (duas) remunerações 

recebidas no exercício de 2005, atualizada monetariamente a contar da 

distribuição e juros de mora a partir da citação;iv.Perda do cargo público 

ao, se acaso estiver exercendo algum.Deixo de condenar o requerido em 

honorários advocatícios, embora o faça com relação às custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

e ao Cartório Eleitoral desta Comarca comunicando a suspensão dos 

direitos políticos do requerido e, ainda, certifique-se e remeta-se o feito ao 

arquivo definitivo com as baixas necessárias.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127004 Nr: 9537-72.2013.811.0037

 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: MARIA JOSE TEIXEIRA LINO

 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: 9537-72.2013.811.0037 (Código 127004)

Vistos.

Inicialmente, consoante dispõe o artigo 509, § 1º, do Código de Processo 

Civil, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao 

credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se a petição de cumprimento de sentença de fls. 

98/99, autuando-os em apartado, nos moldes normativos, com 

subsequente conclusão.

Ademais, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126994 Nr: 9527-28.2013.811.0037

 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: HELLEN GOULART

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 Processo nº: 9527-28.2013.811.0037 (Código 126994)

Vistos.

Inicialmente, consoante dispõe o artigo 509, § 1º, do Código de Processo 

Civil, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao 

credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se a petição de cumprimento de sentença de fls. 

100/101, autuando-os em apartado, nos moldes normativos, com 

subsequente conclusão.

Ademais, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125582 Nr: 8152-89.2013.811.0037

 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: SEBASTIÃO LIMA DA SILVA

 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: 8152-89.2013.811.0037 (Código 125582)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134217 Nr: 6159-74.2014.811.0037

 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: ANA NOVAES DA SILVA

 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: 6159-74.2014.811.0037 (Código 134217)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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.
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Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126986 Nr: 9519-51.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI GIRARDI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9519-51.2013.811.0037 (Código 126986)

Vistos.

Inicialmente, consoante dispõe o artigo 509, § 1º, do Código de Processo 

Civil, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao 

credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se a petição de cumprimento de sentença de fls. 

105/106, autuando-os em apartado, nos moldes normativos, com 

subsequente conclusão.

Ademais, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130870 Nr: 3463-65.2014.811.0037

 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: MARIA DE SOUZA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3463-65.2014.811.0037 (Código 130870)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133706 Nr: 5771-74.2014.811.0037

 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: ELIENAI ALVES BEZERRA

 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: 5771-74.2014.811.0037 (Código 133706)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125589 Nr: 8159-81.2013.811.0037

 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: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 Processo nº: 8159-81.2013.811.0037 (Código 125589)

Vistos.

Inicialmente, consoante dispõe o artigo 509, § 1º, do Código de Processo 

Civil, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao 

credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se a petição de cumprimento de sentença de fls. 

90/91, autuando-os em apartado, nos moldes normativos, com 

subsequente conclusão.

Ademais, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127002 Nr: 9535-05.2013.811.0037

 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: ROSELMA SOUZA MONTEIRO DA SILVA

 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: 9535-05.2013.811.0037 (Código 127002)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 
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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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 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:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126300 Nr: 8860-42.2013.811.0037

 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: ELEN LUCI INÊS DUSO SILVA

 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: 8860-42.2013.811.0037 (Código 126300)

Vistos.

Inicialmente, consoante dispõe o artigo 509, § 1º, do Código de Processo 

Civil, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao 

credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se a petição de cumprimento de sentença de fls. 

96/97, autuando-os em apartado, nos moldes normativos, com 

subsequente conclusão.

Ademais, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 1864-14.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DREHER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 262/264 para 

DETERMINAR o termo de início do benefício no momento da citação 

(17.09.02 – fl. 40), conforme sentença de fls. 188/191, bem como os juros 

no patamar de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por se tratar de 

Fazenda Pública, nos valores até 29/06/2009, sendo que, posteriormente, 

deve ser utilizado o índice da caderneta de poupança.Quanto à correção 

monetária aplica-se o INPC até 29/06/2009, quando entrou em vigor a Lei 

nº 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF 

nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação de taxa referencial (TR) até 

25/03/2015. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Após o prazo recursal, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, seguindo as diretrizes 

apontadas nessa decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte 

executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham 

os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119565 Nr: 1989-93.2013.811.0037

 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: ADALGISA DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1989-93.2013.811.0037 (Código 119565)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ADALGISA DE 

GODOI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 161, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 161.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 20.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 163, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, 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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20943 Nr: 2198-48.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZILDO DE LIZ

 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: CARLOS EDUARDO FREITAS 
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DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo nº 2198-48.2002.811.0037 (Código 20943)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178190 Nr: 9687-48.2016.811.0037

 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: CARLOS TALGATTI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9687-48.2016.811.0037 (Código 178190)

Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 86/88, bem como proceder à implantação do benefício 

concedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração de crime 

de desobediência.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123367 Nr: 5917-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 5917-52.2013.811.0037 (Código 123367)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 146/147, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 137/139.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123220 Nr: 5765-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECY JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 5765-04.2013.811.0037 (Código 123220)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 128/129, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 119/120.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64058 Nr: 3823-73.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 3823-73.2009.811.0037 (Código 64058)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 178/179, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela contadoria às fls. 170/171.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126819 Nr: 9349-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA GRACIELA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 
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MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 9349-79.2013.811.0037 (Código 126819)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 154/155, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 147/148.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados.

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154637 Nr: 6582-97.2015.811.0037

 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: ANARA LAURINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Processo nº: 6582-97.2015.811.0037 (Código 154637)

Vistos.

Ante a manifestação retro (fl. 203), mantenho a produção de prova pericial 

deferida às fls. 187/188.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 187/188, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61222 Nr: 1031-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JARBAS 

LOPES MESQUITA, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824, 

ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, FABRICIO MIGUEL 

CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO FUNKE - OAB:MT 

9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, Ricardo Vaz - OAB:

 Processo nº 1031-49.2009.811.0037 (Código 61222)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto à intimação de todos os executados 

acerca do cálculo de fl. 959.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39163 Nr: 1733-97.2006.811.0037

 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: VALDIVINO ALVES FERREIRA, VAFF, EMANUELA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613/MT

 Processo nº: 1733-97.2006.811.0037 (Código 39163)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 341, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 309/310.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados as fls. 309/310.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Ademais, considerando que o executado não apresentou impugnação aos 

cálculos elaborados pela parte exequente, não há que se falar em 

honorários advocatícios nesta fase.

Sem prejuízo, intime-se a parte executada para comprovar nos autos o 

cumprimento da decisão de fl. 377, referente à inclusão do exequente na 

folha de pagamento (pensão vitalícia), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71810 Nr: 4125-68.2010.811.0037

 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: MARGARIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4125-68.2010.811.0037 (Código 71810)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68103 Nr: 425-84.2010.811.0037

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

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR DIESEL DISTRIB. E COM. DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - PROC.FEDERAL - OAB:11.929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 425-84.2010.811.0037 (Código 68103)

Vistos.

Defiro em parte o pedido de fls. 68.

Expeça-se novo mandado para tentativa de citação do executado, 

observando o endereço indicado às fls. 68/69.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125687 Nr: 8254-14.2013.811.0037

 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: RAQUEL MARIA E OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:MAT.100100177

 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:, Max Farias 

da Silva - OAB:16575, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 8254-14.2013.811.0037 (Código 125687)

Vistos.

Previamente à análise do pedido de fls. 186/188, intime-se a parte 

requerente para trazer aos autos relatório/atestado médico com indicação 

de internação compulsória do jovem JOÃO CARLOS, conforme 

determinado na sentença prolatada às fls. 163/166.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128735 Nr: 1624-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES FERNANDES

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

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1624-05.2014.811.0037 (Código 128735)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que está pendente de pagamento a nota 

fiscal nº 259, referente aos serviços prestados no mês de janeiro/2018.

Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 21.803,33 (vinte e 

um mil oitocentos e três reais e trinta e três centavos), com observância 

da nota fiscal apresentada, em conformidade com o orçamento inicial, 

conforme memorial descritivo:

NOTA FISCAL VALOR PERÍODO FLS.

Nº 259 R$ 21.803,33 01/01/2018 a 31/01/2018 484

 TOTAL R$ 21.803,33

 A transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante 

apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). 

Cumpram-se as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.

Requisite-se à Central de Regulação, Controle e Avaliação do Município de 

Primavera do Leste/MT a avaliação quanto ao grau de complexidade 

assistencial, com declinação específica da elegibilidade ou não da 

paciente para internação domiciliar em regime de home care, em 05 (cinco) 

dias.

Sem prejuízo, intime-se a empresa K. I. CAETANO DE MOURA - ME para 

adequar os serviços prestados, de acordo com a última avaliação feita 

pela Central de Regulação, Controle e Avaliação do Município de Primavera 

do Leste/MT de fl. 496-v.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cutelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167798 Nr: 4120-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA PAULA SILVA

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

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4120-36.2016.811.0037 (Código 167798)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que está pendente de pagamento a nota 

fiscal de nº 3724, referente aos serviços prestados no mês de 

março/2018.

Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 10.810,00 (dez mil, 

oitocentos e dez reais), com observância da nota fiscal apresentada, em 

conformidade com o orçamento inicial, conforme memorial descritivo:

NOTA FISCAL VALOR PERÍODO FLS.

Nº 3724 R$ 10.810,00 01/03/2018 a 31/03/2018 297

TOTAL R$ 10.810,00

 A transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante 

apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). 

Cumpram-se as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.

Requisite-se à Central de Regulação, Controle e Avaliação do Município de 

Primavera do Leste/MT a avaliação quanto ao grau de complexidade 

assistencial, com declinação específica da elegibilidade ou não da 

paciente para internação domiciliar em regime de home care, em 05 (cinco) 

dias.

Sem prejuízo, intime-se a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILITAR LTDA para adequar os serviços prestados, 

de acordo com a última avaliação feita pela Central de Regulação, Controle 

e Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT de fl. 291-v.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 5891-30.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL ZANCO SATO, IZABEL ZANCO SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, DEFIRO o pedido de fl. 78/78-v.Oficie-se às operadoras de 

crédito acima indicadas, consignando-se o percentual máximo de penhora 

de 30% (trinta por cento) sobre o total do crédito.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32800 Nr: 1003-23.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, Cpf: 

45761957949, Rg: 3.236.395-4, Filiação: Antenor Santos Alves e 

Laurentina de Carvalho Alves, data de nascimento: 02/05/1963, 

brasileiro(a), natural de Engenheiro Beltrao-PR, separado(a) judicialmente, 

agropecuarista. 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$ 3.082,65 (Tres mil e oitenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 17 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102488 Nr: 8647-41.2010.811.0037

 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): SIDNEI CARLOS ERTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI CARLOS ERTEL, Cpf: 

72611790949, Rg: 13/R-1.850.194, 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$ 517,37 (Quinhentos e dezessete reais e trinta e 

sete centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 17 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68792 Nr: 1101-32.2010.811.0037

 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): CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, 

Cpf: 08164149802, brasileiro(a), casado(a), dentista. 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$ 615,81 (Seiscentos e quinze reais e oitenta e 

um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 17 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44447 Nr: 6252-18.2006.811.0037

 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): João Rodrigues de Araújo

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO RODRIGUES DE ARAÚJO, Cpf: 

46177450920, 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$ 517,37 (Quinhentos e dezessete reais e trinta e 

sete centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 17 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25117 Nr: 1431-73.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PRIMAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 

86931037000159, Inscrição Estadual: 131543911. 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$ 387,30 (Trezentos e oitenta e sete reais e trinta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 17 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LA BELLA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000472-31.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 2.708,79; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E 

VENDA, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LA BELLA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: PATRICIA DOS SANTOS Vistos, 

Trata-se da ação de cobrança pleiteada por La Bella Comercio de 

Vestuário e Acessório LTDA - ME em face de Patrícia dos Santos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve a citação da 

executada. Contudo, o Oficial de Justiça indagou a genitora da executada, 

a qual informou que sua filha reside na região denominada de "Paredão", 

município de Barra do Graças. Considerando que a autora foi intimada 

para apresentar endereço atualizado da executada no prazo de 05(cinco) 

dias, posteriormente, relatou que a executada foi cientificada da ação civil 

em tramite neste juízo e pactou acordo com a credora. Neste sentido, 

considerando que não foi juntado o termo de acordo nos autos bem como 

endereço atualizado da executada, julgo extinto o presente feito e 

determino o arquivamento por perda superveniente do interesse de agir e 

determino a imediata baixa dos autos, com as cautelas de praxe. Isento de 

custas, em conformidade com o artigo 54 da Lei n°9.099/95. Primavera do 

Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005946-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 DESPACHO Processo: 

1005946-46.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL DIOZ 

SILVA NETO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Ante o atestado médico 

apresentado nos autos (id. n°12448827), redesigne-se audiência de 

conciliação. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010527-53.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GOMES DELMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

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 DESPACHO Numero do 

Processo: 8010527-53.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: LAURA CRISTINA 

GOMES DELMON EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, 

Trata-se da ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência, em que Laura Cristina Gomes 

Delmon pleiteia em desfavor Águas de Primavera LTDA. Ressalta-se que a 

demandada descumpriu os termos da sentença proferida nos autos, 

emitindo comunicado de débitos equivalente aos meses consignados 

judicialmente, supostamente já abatidos pela demandada no cumprimento 

de sentença. Nesta data, a reclamante comunicou a este juìzo que teve o 

fornecimento de água suspenso e requer a imediata religação. Pois bem. 

Considerando os termos da tutela de urgência e a sentença de mérito 

prolatada, determino à reclamada que proceda ao restabelecimento do 

fornecimento de água à reclamante Laura Cristina Gomes Delmon, CPF 

887.083.901-00, no endereço Rua Lages, 77, Primavera II, Primavera do 

Leste, matrícula 430494-2, NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, SOB PENA 

DE MULTA ÚNICA QUE FIXO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para o 

caso de descumprimento, bem como de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo as 

multas acima CUMULATIVAS. SERVE A PRESENTE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDA EM REGIME DE PLANTÃO, IMEDIATAMENTE. Após, retorne os 

autos conclusos para apreciação das demais questões suscitadas pela 

parte reclamante. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011363-26.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXEI EVANDRO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011363-26.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEXEI 

EVANDRO DE PINHO Parte Ré: REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos, Inexiste prova nos autos da citação da parte 

requerida, inclusive, porque não consta do feito nenhum advogado 

cadastrado para esta no polo passivo, tampouco consta procuração de 

um causídico com poderes para ser citado em nome da requerida. Posto 

isso, cite-se a parte requerida, observando-se os termos do artigo 18 da 

Lei 9.099/1995. Redesigne-se a audiência de conciliação, intimando-se a 

parte requerida no mesmo ato citatório. Caso a parte ré não compareça 

para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Consigne-se que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser cientificada de que, não havendo contestação, 

também será decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, saindo da audiência 
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de conciliação ciente de tal aspecto. Intime-se a parte autora por meio do 

seu advogado para a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 3º, 

do NCPC. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela assistida. 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA PARA DATA PRÓXIMA, TENDO EM VISTA QUE SE 

TRATA DE PROCESSO DA META 2-CNJ PARA 2018. Às providências. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011997-85.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EMILIA MARTINS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, Diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012004-77.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JAQUELINA FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, Diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012119-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STELA COSTA CINTRA (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:

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 Processo: 

8012119-98.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: STELA COSTA CINTRA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, Diante das ponderações das partes, entendo necessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data 

para realização de audiência, de acordo pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se 

às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 
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designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011615-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KETELIN CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011615-92.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KETELIN CARDOSO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Entendo necessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Assim, designe-se data para realização de audiência, de 

acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em atuação na 

Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que deverão 

trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

em até cinco dias anteriores à data designada para realização da 

audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da 

audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as partes a 

envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011587-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011587-27.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, Entendo necessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011577-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARQUES BATISTA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011577-80.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO MARQUES BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, Entendo necessária 

a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se 

data para realização de audiência, de acordo pauta e contato prévio com 

os Juízes Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, 

cientificando-se às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido em até cinco dias 

anteriores à data designada para realização da audiência (art. 34, §1º, Lei 

n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência, será tentada a 

conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços desde logo 

visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo 

aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste despacho 

às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio de seu 

advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência, 

munida de documento pessoal, com foto recente. Naqueles processos em 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá 

ser intimada a parte por ela assistida. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial 

atentar-se para que seja designada audiência na mesma data quando a 

PARTE AUTORA for a mesma, naqueles processos em que foi declarada a 

conexão. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011586-42.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011586-42.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, Entendo necessária 

a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se 

data para realização de audiência, de acordo pauta e contato prévio com 

os Juízes Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, 

cientificando-se às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido em até cinco dias 

anteriores à data designada para realização da audiência (art. 34, §1º, Lei 

n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência, será tentada a 

conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços desde logo 

visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo 

aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste despacho 

às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio de seu 

advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência, 

munida de documento pessoal, com foto recente. Naqueles processos em 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá 

ser intimada a parte por ela assistida. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial 

atentar-se para que seja designada audiência na mesma data quando a 

PARTE AUTORA for a mesma, naqueles processos em que foi declarada a 

conexão. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011436-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CAITANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (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 Processo: 

8011436-61.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS CAITANA DE SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Entendo necessária a realização 

de audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes 

Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às 

partes de que deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de 

três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011386-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO INACIO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011386-35.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE MAURICIO INACIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, Entendo necessária 

a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se 

data para realização de audiência, de acordo pauta e contato prévio com 

os Juízes Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, 

cientificando-se às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido em até cinco dias 

anteriores à data designada para realização da audiência (art. 34, §1º, Lei 

n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência, será tentada a 

conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços desde logo 

visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo 

aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste despacho 

às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio de seu 

advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência, 

munida de documento pessoal, com foto recente. Naqueles processos em 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá 

ser intimada a parte por ela assistida. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial 

atentar-se para que seja designada audiência na mesma data quando a 

PARTE AUTORA for a mesma, naqueles processos em que foi declarada a 

conexão. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGE RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011361-22.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROGE RODRIGUES CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, Entendo necessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011476-43.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEDISON FERNANDES FRAZAO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, Entendo necessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (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:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012013-39.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WILLIANS RODRIGUES MARTINY Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, Entendo necessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA RIBEIRO (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:
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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 Processo: 

8011998-70.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EVA APARECIDA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Entendo necessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Assim, designe-se data para realização de audiência, de 

acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em atuação na 

Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que deverão 

trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

em até cinco dias anteriores à data designada para realização da 

audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da 

audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as partes a 

envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011990-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011990-93.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIA CARDOSO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, Entendo necessária 

a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se 

data para realização de audiência, de acordo pauta e contato prévio com 

os Juízes Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, 

cientificando-se às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido em até cinco dias 

anteriores à data designada para realização da audiência (art. 34, §1º, Lei 

n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência, será tentada a 

conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços desde logo 

visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo 

aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste despacho 

às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio de seu 

advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência, 

munida de documento pessoal, com foto recente. Naqueles processos em 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá 

ser intimada a parte por ela assistida. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial 

atentar-se para que seja designada audiência na mesma data quando a 

PARTE AUTORA for a mesma, naqueles processos em que foi declarada a 

conexão. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011556-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011556-07.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME Vistos, Entendo 

necessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, 

designe-se data para realização de audiência, de acordo pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, 

cientificando-se às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido em até cinco dias 

anteriores à data designada para realização da audiência (art. 34, §1º, Lei 

n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência, será tentada a 

conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços desde logo 

visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo 

aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste despacho 

às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio de seu 

advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência, 

munida de documento pessoal, com foto recente. Naqueles processos em 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá 

ser intimada a parte por ela assistida. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial 

atentar-se para que seja designada audiência na mesma data quando a 

PARTE AUTORA for a mesma, naqueles processos em que foi declarada a 

conexão. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012240-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MORAIS ALVES (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 Processo: 
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8012240-29.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSEFA MORAIS ALVES Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Evidenciado 

o não cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de 

urgência, os réus também não indicaram outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo com custo inferior ao menor preço 

indicado pela parte autora. Além disso, trata-se de pedido oriundo da 

Defensoria Pública, cuja instituição também tem incumbência constitucional 

expressa para a defesa dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), 

presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos princípios 

norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder Público. 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

bem como das ponderações do Município de Primavera do Leste/MT 

acerca do financiamento da saúde entre os Entes Políticos, defiro o 

sequestro do numerário requerido somente em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para custeio de uma 

consulta com médico especializado em ombro, conforme requerido pelo(a) 

autor(a). Deverá o Município de Primavera do Leste fornecer o transporte 

e outras eventuais providências relativas a esse tratamento, que se 

fizerem necessárias, desde que não ultrapassada a competência do 

Juizado da Fazenda Pública. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do(s) fornecedor(es) com orçamento de 

menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento da data, bem como 

para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, 

após a realização do(s) procedimento(s). Requisite-se da Secretaria 

Municipal de Saúde as providências quanto ao transporte, se do interesse 

do(a) paciente. Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do 

produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 

1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) 

ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, em não 

havendo incidentes processuais, concluso o processo para sentença. 

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, 9 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEGIANE CAVANHA DA CRUZ (REQUERIDO)

NOVA ALIANCA EMPREITEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002707-34.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 12.919,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: NOVA ALIANCA EMPREITEIRA LTDA - ME, LEGIANE 

CAVANHA DA CRUZ Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação 

cuja parte autora não compareceu à audiência designada. De acordo com 

o Enunciado nº 20, do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.”. Por outro lado, o artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 334. Se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, a intimação da parte autora efetivou-se por 

intermédio da sua advogada (que, aliás, atua em causa própria nos autos, 

tendo substabelecido para outra advogada em data posterior à audiência), 

que foi devidamente intimada diretamente no processo eletrônico, em 

17/07/2017, às 14h07min, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC, 

conforme se verifica da aba “Expedientes” do processo. A Súmula 19 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

relativa à matéria cível, prescreve o seguinte: “SÚMULA 19: O prazo 

mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 

12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 02.10.2017) Portanto, 

a parte autora foi intimada da audiência de conciliação com antecedência 

de mais de 48 (quarenta e oito) horas (uma vez que a sessão foi 

designada para 15 de agosto de 2017, às 10h40min), todavia não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa válida nos autos. 

Ainda, consigno que não merece acolhimento o pedido de penhora de 

ativos da autora e outras diligências para averiguação de bens das 

requeridas, nesta fase processual (Id 9471490), uma vez que o processo 

em análise é uma ação de conhecimento, sem um título executivo formado, 

posto que as cártulas que o subsidiam deixaram de ser exigíveis pela via 

executória. Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Diante do exposto, indefiro a petição do Id 9471490, bem como, tendo em 

vista que a autora não justificou sua ausência à audiência, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, 

da Lei 9.099/1995. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento 

no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Isento de custas. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012428-32.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA G. SANTANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012428-32.2010.8.11.0037; Valor causa: R$ 12.011,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA G. SANTANA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

Ação de cumprimento de sentença (título executivo judicial), na qual não 

foram encontrados bens penhoráveis. Os processos em tramite perante 

os Juizados Especiais são dotados de um procedimento diferente. Nestes 

termos, reza o § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 que: “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” A “ratio legis” do referido 

dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente 

não arca com custas e despesas processuais, nada impedindo que este 

reproponha a execução, sendo, portanto, inaplicável o dispositivo no art. 

921 do NCPC, que possibilita a suspensão da execução no Juízo comum. 

Inúmeras diligências foram tentadas sem sucesso (penhora on line, busca 
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RENAJUD (veículos) e INFOJUD (declarações de bens e rendas), sem 

sucesso. Os únicos veículos encontrados (no cadastro do DETRAN) 

constam com alienação, em nada servindo para o processo, mesmo 

porque nem se sabe se ainda estão em poder/posse da executada. A 

execução caiu no vazio. Assim, nos termos do Art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito. Determino, outrossim, o 

ARQUIVAMENTO e a baixa dos autos, com as cautelas de praxe. Serve 

esta sentença como certidão de dívida, acompanhada de planilha de 

débito, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor junto ao Cartório de Protesto, Provimento nº 

007/2007, no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob a 

responsabilidade do exequente (Enunciado 61 do FONAJE). Publicada e 

registrada no Sistema.Transitada em julgado, dê-se baixas. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011971-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE MORAES TESSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011971-87.2016.8.11.0037 Reclamante: ANDRESSA DE MORAES 

TESSARO Reclamadas: HUGO FERNANDO MARTINS - EPP e AYMORE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da 

lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte 

requerente foi cobrada indevidamente diante de financiamento de veículo 

que não adquiriu. Alega a parte requerida AYMORE que a parte autora 

insiste em dizer que desconhece o débito, o fato é que consta no sistema 

do banco contratações e débitos em nome da demandante referente a 

financiamento do veículo marca AMAROK, Placa OBR-7618, que houve o 

pagamento de 19 parcelas, deixando de ser paga a 20ª parcela, ficando o 

débito em aberto. Inexistem danos morais no presente caso, porque o fato 

narrado decorreu da própria inadimplência da parte autora, impossível 

responsabilizar as instituições financeiras por danos praticados por 

terceiros e por fatos imprevisíveis como a fraude perfeita, pois aqui não 

há que se falar em nexo de causalidade. É o breve relato. Decido. Alega a 

parte autora que desconhece completamente o contrato de financiamento 

de veículo pelo qual vem sendo cobrada, que não contratou com a 

requerida, instruindo a exordial com Boletim de Ocorrência perante a 

Polícia Judiciária Civil, Requerimento de Restrição Administrativa perante o 

DETRAM, de outra banda a requerida insiste na contratação consigo 

inerente ao financiamento de um automóvel, juntando cédula de 

financiamento. Da análise dos documentos juntados pela reclamada fica 

evidenciado a ocorrência de fraude documental, tendo em vista o falsário 

ter tentado reproduzir a assinatura da requerente, entretanto, é notória a 

divergência das assinaturas apresentadas pelas partes. Realmente as 

assinaturas se assemelham, contudo, existem divergências e 

inconsistências nas assinaturas apresentadas pelos litigantes. A alegação 

de fraude não serve para eximir a empresa ré da responsabilidade 

perante a parte autora, até porque as prestadoras de serviço têm o dever 

contratual de gerir com segurança os serviços prestados. Sendo a 

requerida conhecedora do risco inerente à atividade por ela praticada, não 

pode haver transferência de tal ônus à parte mais vulnerável, no caso o 

demandante Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” É patente que a cobrança 

indevida insistente foge dos parâmetros de mero aborrecimento e pode 

atingir a honra e o sossego do sujeito, como é o caso vivenciado nos 

autos pela parte autora. Portanto, inequívoco que houve falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados. Sopesando tais orientações e ponderando 

as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito do reclamante, para o fim de: - Confirmar a liminar deferida ab initio; - 

Declarar nulo e inexigível o contrato de financiamento N. 20022711146, 

inerente ao veículo AMAROK CD 4X4 HIGH, diesel, carroceria aberta, ano 

2013/2013, placa OBR 7618, cor branca, chassi WV1DB42H8DA036174, 

RENAVAM 544867874. - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Não verifico responsabilidade pelos danos causados quanto a parte 

reclamada HUGO FERNANDO MARTINS – EPP vez que não realizou 

cobrança ilegal. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 17 de abril de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 17 de abril de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito
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ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000719-75.2017.8.11.0037 Reclamante: JUCEMAR BRESSAN 

Reclamadas: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que em 2011, 

firmou com o banco reclamado o contrato de financiamento no valor de 

R$15.600,00, que uma das regras do contrato foi abertura da conta 

corrente pelo contratante/reclamante, nr. 10.344-6, na agencia 2403, para 

crédito do valor financiado e pagamento das parcelas, conta vinculada ao 

contrato, que o financiamento foi parcelado em sete prestações de 
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14,29% do valor principal, mais encargos do contrato, com vencimento em 

15/01/2012; 15/01/2013; 15/01/2014; 15/01/2015; 15/01/2016; 15/01/2017 

e 15/01/2018, que dispõe o contrato que sendo efetuado o pagamento das 

parcelas na data do vencimento ou em caso de antecipação, o contratante 

tem direito ao rebate sobre o principal, que na prática é o desconto de 

40%(quarenta por cento), sobre o valor da parcela, desde o início do 

contrato o reclamante paga pontualmente as parcelas e usufrui desse 

desconto, o reclamante não movimenta a conta corrente 10344-6, que 

depositou na conta o valor de R$2.350,00, em 14/01/016, para quitação da 

parcela 05/07, com vencimento 15/01/16, que na verdade seria de 

R$1.390,98, mas foi cobrado R$2.318,31, O desconto na parcela de 05/07, 

de R$891,70, somente foi restituído pelo reclamado em 29/04/2016, de 

forma simples, para o pagamento da parcela com vencimento em 

15/01/2017(domingo), o reclamante ligou na agencia do reclamando em 

16/01/2017(segunda-feira), logo cedo e falou com a Sra. Vera, que lhe 

informou ser de aproximadamente R$1.500,00, o valor da parcela com 

desconto de 40%, previsto no contrato, que foi realizado uma TED para a 

conta do reclamante no valor de R$1.500,00, às 09hs 51min., do dia 

16/01/17, para fins de pagamento da parcela 06/07. No início de 

fevereiro/2017, o reclamante foi surpreendido com o comunicado do 

SERASA, sobre a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, por suposto débito junto ao reclamado do contrato nr. 2100506, e 

referente as parcelas 06/07 e 07/07, que o reclamado não efetuou o 

débito da parcela 06/07 na conta do reclamante, o valor está disponível em 

conta e aguardando o débito informado de aproximadamente R$1.500,00. 

Alega a parte requerida preliminar e no mérito que diferente do alegado 

pela parte autora os valores para débito da parcela com vencimento em 

15/01/2017 não estavam disponíveis em sua conta corrente, sendo o valor 

transferido para a conta corrente tão somente em 16/01/2017, que a 

contratação de nenhum dos serviços oferecidos pelo Banco é obrigatória, 

e sim opcional, ademais, não houve solicitação de cancelamento de 

nenhum dos serviços contratados pela parte autora, não tendo ela 

carreado aos autos qualquer prova de que tenha solicitado o 

cancelamento do serviço objeto da lide, assim, não há qualquer 

irregularidade praticada pelo Banco do Brasil. É o breve relato. Da 

Preliminar. A respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado 

em sede de contestação, não vislumbro enquadramento da presente 

demanda nos casos elencados no CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Decido. Alega a parte reclamante que 

sempre quitou suas dívidas com a parte requerida através de débito em 

conta, que disponibilizou o valor para pagamento na data de 16/01/2017 

(segunda), porém, mesmo assim, a requerida negativou seu nome, de 

outra banda a parte reclamada informa que a parcela com vencimento em 

15/01/2017 não estava disponível na conta do autor, sendo o valor 

transferido para a conta corrente tão somente em 16/01/2017. Conforme 

preceitua a lei N. 7.089, de 23 de março de 1983, Fica proibida a cobrança 

de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições 

financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em 

sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia 

subsequente. Outrossim, a própria preposta da instituição bancária ré 

confessou a falha no sistema perante a reclamação administrava perante 

o PROCON. O requerente cumpriu com seu mister e no dia subsequente 

(segunda feira) depositou o valor devido. Concluo que a negativação 

realizada foi indevida. Requer também o acréscimo de juros e correção 

monetária quanto ao desconto não concedido e devolvido de forma 

simples no valor de R$ 891,70. Razão assiste ao autor quanto a correção 

monetária, todavia, inexiste quanto ao acréscimo de juros uma vez que já 

foi restituído. A negativação indevida é dano de natureza in re ipsa, que 

dispensa comprovação da ocorrência do abalo, pois presumidamente 

afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir nome de adimplente em 

cadastro de inadimplentes. No que concerne ao dano moral, é importante 

mencionarmos que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. 

Cumpre registrar a desnecessidade de provar a existência do dano moral, 

uma vez que se trata de dano in re ipsa: “O dano moral decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, 

isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e 

decorre do próprio fato. Inexistindo critérios determinados e fixos para a 

quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito 

com moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, 

RESP nº 1.105.974/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, 

grifo de agora).” No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar 

que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da exordial com resolução do mérito, fulcrado no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, para o fim de: - Confirmar a liminar deferida ab initio declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; - Condenar a reclamada 

a restituir a diferença não paga inerente a atualização monetária sobre o 

valor de R$ 891,70 entre janeiro a abril de 2016. - Declarar quitada a 

parcela 06/07 em 16.01.2017, no valor informado de R$ 1.500,00 (...), 

conforme depósito realizado pelo reclamanta naquela data, referente 

contrato 2100506. - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de abril 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 

de abril de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA BORGES (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010643-25.2016.8.11.0037 

Promovente: TELMA MARIA BORGES Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por TELMA MARIA BORGES em 
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face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que estava com 39 anos de idade e necessitava 

urgentemente fazer o uso do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 

500mg 120 comprimidos mensais, eis que a mesma é portadora de Lupus 

Eritromatoso Sistemico. Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a 

gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirmou não 

possuir condições de arcar com os custos do medicamento, bem como 

necessitava do mesmo com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer 

determinação de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

na decisão de ID n° 3344568. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, 

devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. 

Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do 

cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, 

desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, 

portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para 

custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 

da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que 

deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, 

capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, 

senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os 

elementos probatórios carreados aos autos, denota-se que a paciente 

estava necessitando, com urgência, fazer uso do medicamento 

MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg 120 comprimidos mensais, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, no sentido de condenar 

solidariamente os requeridos a fornecerem a autora o medicamento 

MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg 120 comprimidos mensais, os quais 

já foram fornecidos em virtude de bloqueio de valores para custear as 

ampolas para aplicação. Ratifico a liminar deferida nos autos. Intimo os 

reclamados para que se manifestem, querendo, no prazo de 30 dias, 

sobre a prestação de contas apresentada. Determino a restituição ao 

Estado de Mato Grosso, mediante alvará, dos valores remanescentes que 

porventura existam vinculados a estes autos. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 17.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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MARLETE INES 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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004298-31.2017.8.11.0037 

Promovente: MARLETE INES DA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARLETE INES DA SILVA em 

face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a requerente, à 

época da propositura da ação, que necessitava urgentemente fazer 

exames de ressonância magnética de coluna cervical e lombossacra, pois 

encontrava-se em estado crítico e com intensas dores, necessitando tão 

somente da referida intervenção médica, pois está acometida de 

Transtorno do disco cervical com radiculopatia e Lumbago com ciática (CID 

M 50.1 M 54.4). Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a 

gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirmou não 

possuir condições de arcar com os custos do tratamento, bem como que 

tais procedimentos deveriam ser realizados com extrema urgência, ante o 

possível agravamento do problema. O Estado emergiu contra a ordem e a 

qualquer determinação de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. 

O Município réu contesta a ação aduzindo que a responsabilidade pelo 

custeio dos exames é do Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

9958672. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da 

União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 
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profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma ressonância magnética de coluna cervical e 

lombossacra, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a autora a 

uma ressonância magnética de coluna cervical e lombossacra, bem como 

a tratamentos posteriores decorrentes da doença que se fizerem 

necessários, limitado a 60 salários mínimos. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de abril de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 17.04.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 170747 Nr: 5601-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA CARVALHO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Autos código 170747

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 16/10/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205421 Nr: 2000-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Almeida Luciano - 

OAB:AOB-MT 15.261

 Código 205421

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 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.

Primavera do Leste, 13 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002191-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE BOLDO PRADO (REQUERIDO)

 

1002191-05.2017.8.11.0040 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, 17 de abril de 2018.

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

Processo Número: 1000284-58.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES OAB - 902.219.741-72 

(REPRESENTANTE)

 

1000284-58.2018.8.11.0040 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 impugnar a contestação e 

contestar a reconvenção, no prazo legal. 17 de abril de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

 

1004523-42.2017.8.11.0040 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 para impugnar a contestação e 

contestar a reconvenção, no prazo legal. 17 de abril de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA ROTTILI (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000165-68.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

que não houve manifestação do Autor. 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. 

Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARLOTT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES OAB - 

MT20238/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

1003393-17.2017.8.11.0040 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 para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003336-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA SERRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

1003336-33.2016.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 17 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004995-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARY JANE MALTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (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)

 

1004995-43.2017.8.11.0040 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 para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 17 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002793-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002793-93.2017.8.11.0040 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 Informação dos Meirinhos. Sorriso/MT, 7 de 

abril de 2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICERES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE PAULA MARREIRO (EXECUTADO)

GILMAR ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003765-97.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 
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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. Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-83.2017.8.11.0040

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:

FERTIMEX COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E REPRESENTACAO 

LTDA (EXECUTADO)

TATIANE DANTAS DE ABREU GAVASSO (EXECUTADO)

FABIO GAVASSO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000207-83.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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. Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA BARAO OAB - SP152136 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (RÉU)

 

1003280-63.2017.8.11.0040 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 para manifestar-se acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE QUINTINO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002644-97.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CCERTIFICO E DOU 

FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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. Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DALLA LONGA VIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO)

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO NUSS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1003017-65.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 25 de abril de 

2018, ás 08h00min na Empresa: Sorriso Auto Elétrica – Avenida Perimetral 

Sudoeste, n° 1101, bairro: Jardim Itália, Sorriso/MT, para a realização da 

perícia. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório 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)

 

Processo nº: 1001344-03.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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. Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

MARCELO FRANCISCO DA CAS (REQUERIDO)

 

1000609-33.2018.8.11.0040 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 complementar da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de intimação das DUAS testemunhas, 

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, 17 de ABRIL de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000238-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AGUIAR SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)
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Processo n º :  1000238-06 .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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERGUE OLIVEIRA CHAGAS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002329-06.2016.8.11.0040 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 e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de 

Citação. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002490-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, deixei de proceder as buscas pelo 

sistema Siel, BACEN-JUD e RENAJUD, uma vez que não consta nos autos 

os dados necessários para realização de tal ato. Sorriso/MT, 17 de abril 

de 2018. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA Gestor/Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138684 Nr: 9995-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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 DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODOLFO RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB: DF 1739-A, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, PAULO RICARDO 

RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

Correspondência devolvida (fl(.) 98/99), com a observação da EBCT "Não 

existe o número indicado" e "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 10282-72.2015.811.0040

 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): CARLOS TAVARES DE MIRANDA, LEDIO 

BARDINI, JURACI JORGE CAMICIA, IVANDRÉ GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120809 Nr: 9793-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DE LIMA, ANTONIO CARLOS 

SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A, 

MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 131), com a observação da EBCT "Desconhecido no 

endereço".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 18530 Nr: 2692-64.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ARGENTO CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY MÁRCIO SOARES DE 

SOUZA - OAB:PA/7.701

 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 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 323), com a observação da EBCT "desconhecido no 

endereço".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115354 Nr: 6617-82.2014.811.0040

 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: ANDRÉIA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SILVESTRE, WILLIAN 

VASCONCELOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/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 o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
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contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17820 Nr: 1967-75.2003.811.0040

 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: ADEMIR PAULO MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, CÉLIO 

LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ BAUER, JOSÉ ADALBERTO DE CAMPOS 

PALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, CLAUDEMIR NARDIN - OAB:MT-4479-E, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá os REQUERIDOS, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31182 Nr: 403-56.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO LUIZ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 373,70 (trezentos e 

oitenta e três reais e setenta centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no 

valor de R$ 373,70 (trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56307 Nr: 310-54.2010.811.0040

 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: OTÁVIO ZAMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Piloni Zortea - 

OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097/MT, OSMAR 

A MAGGIONI - OAB:13012 RS, PAULO MORELI - OAB:13052

 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 DENUNCIADA 

À LIDE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória de 

inquirição de testemunha, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85612 Nr: 4967-05.2011.811.0040

 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: TEREZA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, 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.: 98860 Nr: 1454-58.2013.811.0040

 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: MEC, DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518, 

FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALEXANDRA GUERRA 

- OAB:15477/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, 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.: 160125 Nr: 9224-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Frange Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ 4.172,05 (quatro mil 

cento e sessenta e dois reais e cinco centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no 

valor de R$ 4.172,05 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e cinco 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 384-21.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE FÁTIMA CARDOSO & CIA LTDA E 

SUELY DE FÁTIMA CARDOSO, SUELI DE FÁTIMA CARDOSO, SIRLEY 

CARDOSO SANTIAGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA DONINI - 

OAB:8106/MT, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/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 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92221 Nr: 3776-85.2012.811.0040

 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): ANTONIO FRANCISCO CABRAL MOREIRA, 

ADALBERTO MEZADRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Lucas do Rio Verde, com a finalidade de citação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96941 Nr: 8935-09.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA MARIA DO ROCHA, HELYZANNE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS, GUSTAVO TONEL KOBER - OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE CORDIOL DE 

SOUZA - OAB:324.703, CRISTIANE DE MENEZES - OAB:273.787, 

CRISTIANE MACHADO DE LISBOA - OAB:320.522, FERNANDO LUIZ 

PEREIRA - OAB:18473-A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505, 

JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21.442-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio POSITIVO no valor de R$ 2.694,58 (dois mil seis 

e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio POSITIVO no 

valor de R$ 2.694,58 (dois mil seis e noventa e quatro reais e cinquenta e 

oito centavos) .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93469 Nr: 4972-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, ALAMAIK 

MAMORE DE MATOS, EDSON PEREIRA DOS SANTOS, NEILA MARIA 

SOARES BEZERRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93982/SP, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A

 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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 4.034,48 (quatro mil e 

trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos ).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no 

valor de R$ 4.034,48 (quatro mil e trinta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 8496 Nr: 354-25.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:18.736/PR, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42827 Nr: 5568-50.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMADEU ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 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) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial Complementar de fls. 717/720.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26832 Nr: 1316-72.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA, JANDIR CELLA, 

FERNANDO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO AGOSTINHO BORSATO, MAURO 

LUIZ BORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, 

FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT, GIOVANE MOISÉS 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 185062 Nr: 920-41.2018.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSS, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 5673-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:

 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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 2.643,70 (dois mil 

seiscentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no 

valor de R$ 2.643,70 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e setenta 

centavos .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 4904-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA CRISTINA BALESTRIN - 

OAB:22869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 728-02.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

MARCELO TADEU FRAGA, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, Evandro Santos da Silva - OAB:5.726-B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37526 Nr: 427-50.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 375-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMENN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

Exequente da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

PARCIAL no valor de R$ 5.534,52 (cinco mil quinhentos e trinta e quatro 

reais e cinquenta e dois centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102009 Nr: 4933-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE WILLENBORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JÚNIOR - 

OAB:15.565/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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no valor de R$ 1.687,95 (um mil 
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seiscentos e oitenta e sete reaus e noventa e cinco centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio PARCIAL no 

valor de R$ 1.687,95 (um mil seiscentos e oitenta e sete reaus e noventa e 

cinco centavos) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110095 Nr: 2354-07.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA, NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE, ANIR JOSE TAPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/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 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120134 Nr: 9577-11.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - 

OAB:275477, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/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 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93469 Nr: 4972-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, ALAMAIK 

MAMORE DE MATOS, EDSON PEREIRA DOS SANTOS, NEILA MARIA 

SOARES BEZERRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93982/SP, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A

 Isto posto, deverá a presente execução prosseguir o trâmite regular. 

Assim, tendo em vista que os executados SILVONEI RODRIGUES DE 

MATOS, ALAMAIK MAMORE DE MATOS, EDSON PEREIRA DOS SANTOS e 

NEILA MARIA SOARES BEZERRA SANTOS devidamente intimados não 

efetuaram o pagamento do débito e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online e, ato 

contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.Por outro lado, 

caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora online, desde já, 

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 o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 19 de Março de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11717 Nr: 872-78.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO OLINTO SMANIOTTO (ESPÓLIO), ADENILSON 

ANGELO SMANIOTTO, MAURO ANTONIO STUANI, LAURI ANTONIO 

STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willer Tomaz de Souza - 

OAB:

 REPUBLICANDO: Autos nº 872-78.2001.811.0040 – Código: 11717.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente a classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, 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 informado (fls. 806/808), 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., 06 de Novembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002248-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS WALDEMAR BLUM OAB - RS30910 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002248-57.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: KAUE 

RIBAS VIEIRA Parte Ré: RÉU: UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA 

MEDICA LTDA Vistos, e etc. Intime-se as partes para especificar as 

provas que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em 

concordância com o julgamento antecipado da lide. Caso manifestem 

interesse na produção de prova testemunhal, por economia dos atos 
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processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, 

com a qualificação necessária à intimação para audiência a ser 

eventualmente designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002856-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JAIR SCHEFFEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação devida pela diligência do oficial de justiça a 

ser cumprida no município de Ipiranga do Norte - MT, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 17 de abril de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 

– Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113588 Nr: 5246-83.2014.811.0040

 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: JFGM, KGMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61327 Nr: 4620-06.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON LUIS PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 234 Nr: 421-92.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO CORADIN, JÚLIO CESAR CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 INTIMAÇÃO do autor para manifestar-se acerca do oficio juntado aos 

autos fls. 322/326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 5133-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da petição do 

requerido juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 49-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ALFREDO TURELLA - ESPOLIO, ELIANE TURELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da petição do 

requerido juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 1675-22.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora acerca do Termo de 

Penhora expedido conforme determinaçãoo judicial, para as devidas 

providências.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 1675-22.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte executada acerca do Termo de 

Penhora expedido conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37721 Nr: 618-95.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI BENI, MARILZA DA SILVA JACOB BENI, 

MIGUEL BENI, ANTONIA MARGARETE BONALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRÉ GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30087 Nr: 4504-73.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERRONATO, HENRIQUE ADOLFO 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos, e etc.

Ante a notícia do acordo entabulado entre as partes, cumpra-se conforme 

determinado à fl. 225 dos autos em apenso (cód. 37254).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91116 Nr: 2684-72.2012.811.0040

 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: REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO, LUCILAYNE 

ANDRELINO, LUIZ ANDRELINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL MARCON, LUCIA HELENA 

MEINSLSCHMIEDT MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Grassi Reali - 

OAB:8838 A, YARA APARECIDA CORREA REALI - OAB:7759-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089--A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914-A

 INTIMO A PARTE AUTORA para juntar aos autos a matrícua atualizada do 

imóvel rural a fim de que seja possível o cumprimento da decisão judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2545 Nr: 456-23.1995.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48165 Nr: 5095-30.2008.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BERTOGLIO - 

OAB:36424, FAUSTO LUIS MORAES DA SILVA - OAB:, HENRIQUE 

JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - OAB:31694/PR, JOZELENE FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:OAB/PR 41.737, KELLEN CRISTINA BOMBONATO 

SANTOS DE ARAUJO - OAB:36778-PR, LEONARDO HENRIQUE VIECILI 

ALVES - OAB:193229/SP, LUCIANA ESTEVES MARRAFÃO - 

OAB:26.346, LUIZ MARQUES DIAS NETO - OAB:, OSMAR ANTONIO 

RODRIGUES DE VASCONCELOS - OAB:46.869 OAB/PR, PÉRICLES 

LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A, RAPHAEL 

FARIAS MARTINS - OAB:43386/PR, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - 

OAB:46395

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DA PETIÇÃO 

JUNTADA ÀS FLS. 544/545.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126280 Nr: 3170-52.2015.811.0040

 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): PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA, 

LEANDRO IUDI MORITA KADOYA, FERNANDO AUGUSTO SHOGO 

KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41130 Nr: 3958-47.2007.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERGRÃO - COOP.DOS PROD. E 

TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - 

OAB:33734-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação 

monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor 

de R$ 208.887,38 (duzentos e oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais e 

trinta e oito centavos), bem como REJEITO os embargos monitórios, na 

forma do artigo 702, § 8º, do CPC. Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. 

[...]Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175261 Nr: 6293-87.2017.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES DE MELO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21809/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA 

RODRIGUES DE MELO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

6293-87.2017.811.0040, Protocolo 175261, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 21425 Nr: 1648-73.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO VERUSSA, MARIA AUXILIADORA VERUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI CADORE PICCIN, ELSEU RUBIN PICCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JADIR JOSE 

COPETTI NOVACZYK, para devolução dos autos nº 

1648-73.2004.811.0040, Protocolo 21425, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100603 Nr: 3382-44.2013.811.0040

 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: CELSO FENSTERSEIFER WEBER, ERICO RUFATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES - ESPÓLIO, 

MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES, SAMUEL PETRI SOLETTI, 

ALEXANDRE PETRI SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677/MT, TEREZINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:6972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SAMUEL PETRI 

SOLETTI, para devolução dos autos nº 3382-44.2013.811.0040, Protocolo 

100603, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119221 Nr: 9486-18.2014.811.0040

 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): JOSE REINALDO DA SILVA SOUZA, J. R. DA 

SILVA SOUSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO as partes acerca do Termo de 

Penhora de bens móveis, conforme art.845, §1º do NCPC, conforme 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000671-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005905-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005905-70.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS, BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: VALMIR DOMINGOS 

LOCATELLI Parte Ré: EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. Se 

tempestivo, o que deverá ser previamente certificado pela Secretaria da 

Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos 

à execução apresentados, todavia, ausentes os requisitos legais 

pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito suspensivo, o que faço com 

espeque no art. 919, § 1º do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Pretende o embargante a concessão de tutela de 

urgência para que seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito em relação à dívida objeto da execução embargada. No entanto, 

em análise de cognição sumária, verifico não restou demonstrada a 

probabilidade do direito da parte autora já que as irregularidades 

contratuais apontadas dependem, para sua apuração e comprovação, de 

ampla dilação probatória. Além disto, não demonstrou o embargante o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda mais 

considerando que, conforme se nota do documento juntado no Id 

11119118, existem outros apontamentos negativos em nome do devedor. 

No mais, intime-se o exequente para manifestação, nos termos do art. 920, 

inciso I do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002173-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca do 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias. SORRISO, 17 de abril 

de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001609-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)
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CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 22 de JUNHO de 2018, 

às 16 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006751-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR EHRHARDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004483-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RAFAEL SAUERESSIG EUGENIO (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 06 de JULHO de 2018, 

às 08 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CILEDA DA CUNHA ARAUJO (EXECUTADO)

MARTINHO GARCIA NEUBURG (EXECUTADO)

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

EDIRON ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. SORRISO, 17 de abril de 

2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001846-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (REQUERIDO)

MAGDA MARIANI PASTRO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A EXEQUENTE PARA JUNTAR 

AOS AUTOS O DESPACHO INICIAL E DECISÃO QUE DEFERIU A JUSTIÇA 

GRATUITA NO FEITO. NÃO SENDO O CASO DE JUSTIÇA GRATUITA, 

DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE JUNTAR AOS AUTOS AS GUIAS 

RECOLHIDAS DA CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001265-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BEDIN (REQUERENTE)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA OAB - SP240050 

(ADVOGADO)

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RESSATO MAZINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. SORRISO, 17 de abril de 

2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002999-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIO MARCHIORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ANTUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. SORRISO, 17 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 2523-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ANDRÉ TRANSP. E COM. DE COMB.E 

LUBRIF.LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte 
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EXECUTADA, via DJE, acerca da penhora realizada por termo nos autos e 

que recaiu sobre 50% dos imóveis das matrículas nº 5.994 e 19.320, nos 

termos do art. 841, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82056 Nr: 922-55.2011.811.0040

 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: ROSIMBO BARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 11 de MAIO de 2018, às 10:30 horas, para realização da 

sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139151 Nr: 10197-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANINHO TRANSPORTES LTDA ME, WAGNER 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

78/81, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 5112-03.2007.811.0040

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMELOS MICROCERVEJARIA 

GASTRONOMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william khalil - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93969 Nr: 5609-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO BELLÃO GIMENEZ - 

OAB:6.014

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, BEM 

COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL PASSO A 

PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIA DJE, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 

1010 § 1º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29212 Nr: 3662-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MOZER PESKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 89,07 

(oitenta e nove reais e sete centavos), devendo manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, ( § 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), 

sendo que rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos, 

devendo o valor indisponibilizado ser transferido para a conta única do e. 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28280 Nr: 2748-29.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCN INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE PICOLLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B - MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

MARCOS MENEGHEL CIANFLONE - OAB:173370/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Nova Ubiratã/MT, devendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131137 Nr: 5947-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 113, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), 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 Complementação de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 11342 Nr: 497-77.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA VOLPINI, SOELI 

KAIPER ARDENGHI BRIZOLA, SÉRGIO HEMIMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

SERGIO HEMING - OAB:2869, SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 177686 Nr: 7627-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NETO ALVE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEXFREE-IMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Vitória/ES, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84024 Nr: 3179-53.2011.811.0040

 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): LUIZ BENEDITO DA SILVA MERCADO-ME, LUIZ 

BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "endereço insuficiente".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27846 Nr: 2356-89.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI, CLAIR APARECIDA 

BALBINOT ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida da 

Comarca de Feliz Natal/MT, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139156 Nr: 10201-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO KLEIN, JUAREZ VALTERCI KLEIN, 

MAICO KLEIN METALÚRGICA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

1.157,19 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), 

devendo manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, ( 

§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que rejeitada ou não apresentada 

manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termos, devendo o valor indisponibilizado ser 

transferido para a conta única do e. TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97018 Nr: 9016-55.2012.811.0040

 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: FMADNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, DEFIRO o requerido às fls. 69/70, NOMEIO como Perito(a) 

Judicial o(a) Sr(a). Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, que cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso, observando-se 

que deverá se deslocar até a residência da interditada, qual seja: Rua 

Outono, n° 465, Bairro Nobre, nesta cidade, para a realização do ato.

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico (Art. 465, §1º, CPC).

Após, intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação e dos 

quesitos formulados, para que apresente proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias (Art. 465, §2º, CPC).

Apresentada a proposta de honorários e, considerando que ambas as 

partes pugnaram pela produção da prova pericial e que foi concedido ao 

autor os benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar 50% do valor devido dos honorários 

(Art. 465, §3º c/c artigo 95, ambos do CPC).

Deixo consignado que 50% do valor depositado será liberado no início da 

perícia e o restante após a entrega do laudo em Juízo (Art. 465, §4º, CPC), 

sendo certo que a parte dos honorários que seria arcada pela parte 

autora será paga Estado ao final do processo, mediante expedição de 

certidão.

A seguir intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) a apresentar o laudo em Cartório, 

no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 465, caput, CPC).

Com a apresentação do laudo, Intimem-se as partes para os fins do 

disposto no artigo 477, §1º, do CPC, observando o prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo divergência ou dúvida das partes, intime-se o perito judicial para 

esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 477, §2º, CPC) e, em 

seguida, intimem-se novamente as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115277 Nr: 6566-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURACAR RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100982 Nr: 3806-86.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRTON DEPPNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY 
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- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Santa Rosa/RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 169927 Nr: 3320-62.2017.811.0040

 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: IDENIR INACIO SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, NELSON VALDOMIRO AMADO, 

GIOVANI AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5.360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI - OAB:SC 24850, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Maravilha/SC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60975 Nr: 4268-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAMOS SAENGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DRI - OAB:RS / 

33.365

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Uruguaiana/RS e Nova 

Ubiratã/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185030 Nr: 900-50.2018.811.0040

 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: MARLON ROGÉRIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte REQUERIDA 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94429 Nr: 6168-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMOVEIS SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA 

CECCOCELLO - OAB:19.535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/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.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001392-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MAIS VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CARTA DE CITAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001392-25.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 365.232,55; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: AUTO MAIS VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste, 

para responder, querendo, a ação. DESPACHO: “COPIA ANEXA.” 

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada deste mandado aos autos, nos 

termos do art. 335, do NCPC. Esse prazo será contado em dobro, caso 

trate-se de litisconsortes com procuradores distintos, ou de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública, e contado em quádruplo, caso o 

requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público. b) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular. Atenciosamente, 

SORRISO, 17 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001780-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DALLAVECHIA (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 DECISÃO Processo: 1001780-25.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-RECLUSÃO (ART. 80)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALINE DALLAVECHIA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Auxílio- 

reclusão c/c tutela antecipada ajuizada por GABRIEL DALLAVECHIA GIL 
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contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do 

beneficio previdenciário em razão da prisão de seu genitor Jeferson 

Wilson Gil. Sustenta que formularam pedido de concessão de benefício 

administrativamente o qual, no entanto, restou indeferido, sob o argumento 

de o salário contribuição auferido pelo segurado preso ter ultrapassado o 

teto previsto na Portaria n. 01/MPS/MF/2016. Com a inicial juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em que o 

autor pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o benefício 

de auxílio-reclusão, em razão da prisão de seu genitor. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. É sabido que, para o deferimento da 

tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela Lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. O benefício de auxílio-reclusão independe de carência, a 

teor do que prescreve o art. 26, inciso I, da Lei n.º 8.213/9. Quanto aos 

demais requisitos, cumpre seja observado o disposto no art.80 da referida 

Lei n. 8.213/91. Além do efetivo recolhimento à prisão, exige-se a 

comprovação da condição de dependente de quem objetiva o benefício, 

bem como a demonstração da qualidade de segurado do segregado. Com 

o advento da Emenda Constitucional n.º 20, de 15/12/1998, contudo, a 

concessão da referida benesse restou limitada aos segurados de baixa 

renda, nos termos do art. 13. Posteriormente, o Decreto n.º 3.048, de 06 

de maio de 1999, Regulamento da Previdência Social, estatuiu: “Art. 116 - 

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por 

morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber 

remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, 

aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu 

último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 (trezentos 

e sessenta reais). § 1º - É devido auxílio-reclusão aos dependentes do 

segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu 

efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado. 

§ 2º - O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do 

efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade 

competente. § 3º - Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à 

pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de 

dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência 

da dependência econômica § 4º - A data de início do benefício será fixada 

na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até 

trinta dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior”. Com 

relação ao valor da renda do segurado, de acordo com o estabelecido no 

art. 13 da Emenda Constitucional n.º 20, de 15/12/1998, este foi atualizado 

pela tabela inserta no art. 291 da Instrução Normativa nº 20/INSS/PRES de 

11/10/2007, in verbis: “Art. 291. Quando o efetivo recolhimento à prisão 

tiver ocorrido a partir de 16 de dezembro de 1998, data da publicação da 

Emenda Constitucional nº 20, o benefício de auxílio-reclusão será devido 

desde que o último salário-de-contribuição do segurado, tomado no seu 

valor mensal, seja igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), atualizado por Portaria Ministerial, conforme tabela abaixo”: 

PERÍODO VALOR DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO TOMADO EM SEU 

VALOR MENSAL PERÍODO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO TOMADO EM 

SEU VALOR MENSAL A partir de 1º/01/2017 R$1.292,43 – Portaria n. 8, de 

13/01/2017 A partir de 1º/01/2016 R$1.212,64 – Portaria n. 1, de 

08/01/2016 A partir de 1º/01/2015 R$1.089,72 – Portaria n. 13, de 

09/01/2015 A partir de 1º/01/2014 R$1.025,81 – Portaria n. 19, de 

10/01/2014 A partir de 1º/01/2013 R$ 971,78 – Portaria nº 15, de 

10/01/2013 A partir de 1º/01/2012 R$ 915,05 – Portaria nº 02, de 

06/01/2012 A partir de 15/07/2011 R$ 862,60 – Portaria nº 407, de 

14/07/2011 A partir de 1º/01/2011 R$ 862,11 – Portaria nº 568, de 

31/12/2010 A partir de 1º/01/2010 R$ 810,18 – Portaria nº 333, de 

29/06/2010 De 1º/2/2009 a 31/12/2009 R$ 752,12 – Portaria nº 48, de 

12/2/2009 De 1º/3/2008 a 31/1/2009 R$ 710,08 – Portaria nº 77, de 

11/3/2008 De 1º/4/2007 a 29/2/2008 R$ 676,27 - Portaria nº 142, de 

11/4/2007 De 1º/4/2006 a 31/3/2007 R$ 654,61 - Portaria nº 119, de 

18/4/2006 De 1º/5/2005 a 31/3/2006 R$ 623,44 - Portaria nº 822, de 

11/5/2005 De 1º/5/2004 a 30/4/2005 R$ 586,19 - Portaria nº 479, de 

7/5/2004 De 1º/6/2003 a 31/4/2004 R$ 560,81 - Portaria nº 727, de 

30/5/2003 Compulsando os autos constato que o instituidor do benefício 

de auxílio-reclusão, recolhido em estabelecimento penal em 08/07/16, 

percebia em junho e julho/2016, salário de R$ 1.826,91 (Num. 12652080), 

superior, portanto, ao mínimo previsto na legislação previdenciária 

(R$1.212,64) e, em decorrência, salvo justificação em contrário, seria 

indevida a concessão deste benefício. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004902-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VELOSO (AUTOR)

ELIZETE SMIALOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004902-80.2017.8.11.0040 

AUTOR: ELIZETE SMIALOVSKI, MARCIO VELOSO RÉU: LABORATORIO DE 

ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Na sequência, 

manifeste-se o MPE. Após, conclusos. Às providências

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEDE LODI (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 DECISÃO Processo: 1001804-53.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 12.250,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51), AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL (EMPREGADO/EMPREGADOR)]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: OLIEDE LODI Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária de concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por OLIEDE LODI DALL AQUA em face do INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, relata a parte autora que 

exerceu atividade rural por mais de 20 anos, quando, posteriormente, 

mudou-se para a cidade, exercendo atividade urbana, permanecendo até 

a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão da aposentadoria por idade híbrida, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, 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. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 
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fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, verifica-se que não há 

qualquer comprovação de que a autora se encontra incapacitada para 

continuar laborando e recolhendo contribuições previdenciárias, não 

sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, uma vez que não resta 

caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 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. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001744-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA COSTA (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 DECISÃO Processo: 1001744-80.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: PEDRO JOSE DA COSTA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por PEDRO JOSÉ DA COSTA em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a converter o benefício de auxílio-doença, que está recebendo, em 

aposentadoria por invalidez. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos 

autos, verifico que o autor encontra-se recebendo o beneficio de 

auxílio-doença (Num. 12596121), não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001769-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (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 DECISÃO Processo: 1001769-93.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51), AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO DE SEGURADO ESPECIAL (REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR), ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

Ação previdenciária de concessão de benefício previdenciário c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a conceder a aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, relata que iniciou 

sua labuta rural na infância, permanecendo até algum tempo atrás. É o 

relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, suscitando, assim, que o benefício lhe 

seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, 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. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, verifico que não há 

qualquer comprovação nos autos de que a autora se encontra 

incapacitada para continuar laborando, não sendo necessária a tutela 

jurisdicional, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001778-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDE OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001778-55.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERONILDE OLIVEIRA DE 

ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por ERONILDE DE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS 
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em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja 

condenado implantar o benefício de auxílio-doença que foi cessado pela 

autarquia ré, requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte 

autora que está acometida de doença que a impede de realizar suas 

atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado 

clínico, tem direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, 

que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, 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. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos documentos comprobatórios 

acerca da qualidade de segurada e do período de carência necessários à 

concessão do benefício. Isso porque, a última contribuição da requerente 

para com o requerido se deu em 26/08/2014 (Num. 12651628), ou seja, há 

mais de 03 anos, não havendo comprovação nos autos de que a 

requerente se encontra incapacitada desde aquela data. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001782-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001782-92.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE CELSO COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por JOSÉ CELSO COSTA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, relata a parte autora 

que conta com mais de 35 anos de contribuição para o requerido. É o 

relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, 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. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, mormente a CTPS 

juntada na inicial, verifico que o autor encontra-se trabalhando até a 

presente data e auferindo salário, não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA FRANCELINO (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 DECISÃO Processo: 1001809-75.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.250,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51), AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL (EMPREGADO/EMPREGADOR)]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: IZABEL FERREIRA FRANCELINO Parte 

Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se 

de Ação previdenciária de concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por IZABEL FERREIRA FRANCELINO 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja 

condenado a conceder a aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, 

relata a parte autora que exerceu atividade rural desde a infância até o 

ano de 2010, quando, posteriormente, mudou-se para a cidade, exercendo 

atividade urbana, permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. 

Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade 

híbrida, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, verifica-se que 

não há qualquer comprovação nos autos de que a autora se encontra 

incapacitada para continuar laborando e recolhendo contribuições 

previdenciárias, não sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, 

uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. 

Ademais, a autora conta com 56 anos de idade, não preenchendo o 
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requisito para aposentadoria por idade híbrida (60 anos – art. 48, § 3º, da 

Lei n. 8.213/91). Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001863-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO PIASSETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001863-41.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 3.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: CLAUDINO PIASSETA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por CLAUDINO PIASSETA em face do INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, 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. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos qualquer laudo médico 

indicando que o autor se encontra incapacitado, sendo que referida 

incapacidade somente restará comprovada após a realização da perícia 

judicial. Do exposto, ante a fragilidade das provas em fase de cognição 

sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001906-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE CARVALHO ALVES (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 DECISÃO Processo: 1001906-75.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUZILENE CARVALHO ALVES 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por LUZILENE CARVALHO ALVES em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Não há nos autos 

documentos comprobatórios acerca da qualidade de segurada e do 

período de carência necessários à concessão do benefício. Isso porque, 

após a cessação das contribuições no mês de fevereiro/2015, a autora 

somente voltou a contribuir junto ao requerido em novembro/2017, por 02 

meses (Num. 12739686). Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOUZA NERES (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 Processo: 1005156-53.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 22.488,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 87)]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PEDRO SOUZA NERES Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da 

necessidade de realização de prova pericial, para a sua realização nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, 

Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 
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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. 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: 1002871-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002871-24.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: GENI PRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por GENI PRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 4867109), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 6042338 ), tendo a mesma impugnado, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 6743755). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado no Num. 11478650, sobre o qual manifestou 

a parte autora e o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por GENI PRA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 11478650) é possível divisar que a parte autora não 

apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, a perícia 

restou conclusiva no sentido de que a parte autora não possui sinais de 

comprometimento funcional e neurológico da coluna, não havendo, desta 

forma, incapacidade para as atividades laborativas habituais. Do mesmo 

modo, embora a parte autora tenha juntado no Num. 12033004, laudo 

médico atestando que possui sequelas crônicas decorrentes da 

hanseníase, o mesmo não indica a incapacidade da parte autora, bem 

como não possui o condão de desconstituir a perícia judicial realizada nos 

autos, até mesmo pelo fato da perita ter constatado que a mesma já 

realizou tratamento para hanseníase há 04 meses. Assim, não merece 

guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria 

por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três 

requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao 

cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 

expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos 

artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO DE SOUZA LIMA (AUTOR)

RITA MIRANDA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/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 SENTENÇA Processo: 1000351-57.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 104.944,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOSE NETO DE SOUZA LIMA, RITA MIRANDA DE 

SOUSA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Benefício de 

Prestação Continuada (LOAS) proposta por JOSÉ NETO DE SOUSA LIMA, 

representado por sua irmã Rita Miranda de Sousa em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando o autor que é 

portador de deficiência, demonstrando-se totalmente incapacitado para os 

atos da vida independente, dependendo da ajuda de terceiros, pugnando 

pelo recebimento de benefício de prestação continuada a ser paga pelo 

requerido. Recebida a inicial às fls. 37-42, foi determinada a citação do 

requerido e a realização de estudo socioeconômico (Num. 5552634). O 

requerido apresentou contestação, aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 6807432). Estudo socioeconômico e laudo pericial 

nos Nums. 11129221 e 11478426, respectivamente, sobre os quais 

manifestaram as partes autora e requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Beneficio de Prestação Continuada (LOAS) ajuizada por 

JOSÉ NETO DE SOUSA LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os direitos necessários à 
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implementação da ordem social prevista na Constituição Federal, 

encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que contempla a 

previdência social, saúde e assistência social. A Assistência Social pode 

ser definida como a política pública, integrada por um conjunto de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos brasileiros com 

renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão na sociedade, 

através do atendimento às necessidades básicas, para o efetivo exercício 

dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, na Assistência 

Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o benefício 

recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do que 

acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. A característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de 

vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. O primeiro ponto a ser destacado, e que 

não causa maiores problemas, é que o conceito de família, para a Lei 

8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, 

pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que 

o benefício assistencial é destinado aos que se encontram em situação 

precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a 

assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas 

às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias 

do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas 

razões o benefício assistencial não tem o condão de complementação de 

renda familiar, já que assim o fazendo, não age provendo os mínimos 

sociais, que no seu conceito não envolve recursos destinados a 

complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma 

vez cumpridos os requisitos para a concessão do benefício da prestação 

continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação 

continuada constitui instrumento indispensável para que as pessoas 

portadoras de deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou 

por suas famílias, tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam 

com o mínimo de dignidade. No caso em análise o laudo da perícia médica 

afirma que o requerente se enquadra na hipótese do artigo 20 da Lei 

8.742/93, sendo considerado incapaz total e permanentemente, bem como 

para a vinda independente (Num. 11478426). Por fim, da realização do 

estudo social, é possível vislumbrar que a família é composta por duas 

pessoas, o requerente e sua irmã, os quais não possuem renda familiar, 

recebendo auxílio financeiro dos pais e do irmão, restando demonstrada a 

condição de miserabilidade da parte autora. Ademais, é entendimento 

consolidado nos Tribunais que a condição de miserabilidade não deve 

abster-se a verificação da renda, mas a condição de vulnerabilidade do 

grupo familiar. Vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. 

INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO 

INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na 

sentença recorrida, o pedido foi julgado procedente, ao fundamento de 

que restou demonstrado os requisitos para a concessão do benefício 

assistencial à parte autora, portadora de deficiência, conforme laudo 

pericial e que não possui meios de prover sua própria subsistência ou de 

tê-la provida por sua família, em razão da renda mensal per capita inferior 

a ¼ (um quarto) do salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício 

assistencial (LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 

203 da CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

no art. 20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para 

o trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo. Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício, é de rigor a procedência da 

demanda. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (28/09/07 - Num. 

4730206), observada a prescrição quinquenal, no valor de um salário 

mínimo mensal, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado 

quando do preenchimento dos requisitos do LOAS pela parte autora e, o 

periculum in mora, pela condição social da mesma, é deficiente e 

considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes 

os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

do benefício LOAS, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento 

do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 
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arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003117-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA QUINTINO DA SILVA (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 SENTENÇA Processo: 1003117-83.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.874,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: BENEDITA QUINTINO DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por BENEDITA 

QUINTINO DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, o mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 8257325). 

Mesmo citado, o requerido deixou de contestar a demanda (Num. 

8316926). Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos 

autos no Num. 11512231, sobre o qual manifestou a parte autora. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença, 

formulado por BENEDITA QUINTINO DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 8251313. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 11512231), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária, fazendo jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO 

PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 

alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017) Quanto ao pedido de 

designação de nova perícia para juntada de novos laudos e exames, 

indefiro-a, uma vez a perita judicial não fez qualquer referência em seu 

laudo quanto a necessidade de novos exames e laudos médicos para 

conclusão. Ademais, restou satisfatoriamente conclusiva, no sentido de 

que encontra-se incapacitada temporariamente para suas atividades 

habituais. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação administrativa do benefício em 23/05/17 – Num. 8251313. 

Visando evitar a cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei 

n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se 

necessária a fixação da data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo 

DCB em 18 meses, contados da efetiva implantação, para tratamento e/ou 

reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 
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repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003528-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR ANTONIA DA CONCEICAO BORBA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 1003528-29.2017.8.11.0040 

AUTOR: ZILMAR ANTONIA DA CONCEICAO BORBA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação 

para Concessão de Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – 

Rural proposta por ZILMAR ANTONIA DA CONCEIÇÃO BORBA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados na inicial, objetivando o pagamento do beneficio de 

aposentadoria por idade na qualidade de segurada especial – rural, para 

tanto, afirma que conta com 61 anos de idade, tendo iniciado a labuta rural 

no ano de 1980, perdurando a atividade rural até o ano de 2011, quando 

completou 55 anos de idade. A inicial veio instruída com os documentos. 

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido (Num. 9405539). 

O Requerido contestou a demanda, alegando a ausência de carência para 

concessão do benefício pleiteado (Num. 10312183). Designada audiência 

de instrução, a mesma foi realizada em 14/03/2018, tendo sido inquiridas 

duas testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado 

alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação 

pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 12238394). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por ZILMAR ANTONIA 

DA CONCEIÇÃO BORBA contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade 

rural. Não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a 

serem corrigidas, passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima 

é reduzida em 05 (cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a 

Carta Magna de 1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada 

pela emenda Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: II - sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá 

preencher os requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e 

efetiva comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que a mesma 

nasceu em 02/06/1956 (Num. 8849924). O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (grifei)” 

A parte autora juntou documentos que comprovam a atividade rural 

desenvolvida desde outubro do ano de 1980 até novembro do ano de 

2011, quando completou 55 anos de idade, mormente a certidão de 

casamento, datada de 30/10/1980, constando a profissão do esposo 

como lavrador, recibo do INCRA, datado de 10/08/1995, certidão do INCRA 

de assentamento do esposo da requerente, datada do ano de 1996, 

custeio agrícola da safra 99/00, notas fiscais rurais dos anos de 2000, 

2001, 2003, declaração de ITR do ano de 2001, declaração de ITU do ano 

de 2006 e escritura de compra e venda da área rural de propriedade da 

autora e seu esposo, onde constata-se que os mesmos venderem o 

imóvel em 16/11/2011(Num. 8850085). Portanto, os documentos acostados 

com a inicial são aptos a ensejar início de prova documental para 

comprovação do exercício de atividade rurícola. Nesse sentido o seguinte 

julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. 

AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe 

em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por idade ao Trabalhador 

Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se 

mulher, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, em número de meses idêntico ao período de carência. 

2. No caso dos autos, conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor 

tem direito a receber o benefício da aposentadoria por idade, tendo em 

vista que os documentos juntados aos autos acrescidos pela prova 

testemunhal são suficientes para demonstrar o exercício de atividade 

rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no CNIS do autor não 

afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a lei exige o 

exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, conforme 

preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se referem a 

vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo Regimental do 
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INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. Assim, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o exercício 

da atividade rural. O início de prova material trazido pela parte requerente 

é confirmado assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida 

nos autos, cujos documentos têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe 

a aposentadoria rural, devendo a presente ação deve ser julgada 

procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este Tribunal, na 

linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo 

não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão 

de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua exigência 

como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício 

previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos 

Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 

251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio 

da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Por fim 

deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por 

idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurada especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes, tanto a prova testemunhal, 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade à trabalhadora rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (05/10/16 – Num. 

8850141), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Outrossim, 

entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, 

uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado quando do 

preenchimento dos requisitos do beneficio de aposentadoria por idade 

rural pela parte autora e, o periculum in mora, pela condição social da 

mesma, e por ser considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. 

Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente da aposentadoria por idade rural, devendo 

tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005450-08.2017.8.11.0040
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1005450-08.2017.8.11.0040 

AUTOR: AGUSTINHO FERREIRA DE ALMEIDA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação para 

Concessão de Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – 

Rural proposta por AGUSTINHO FERREIRA DE ALMEIDA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados na inicial, objetivando o pagamento do beneficio de 

aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial – rural, para 

tanto, afirma que conta com 61 anos de idade, tendo iniciado a labuta rural 

na infância com seus pais, perdurando a atividade rural até o ano de 2017. 

A inicial veio instruída com os documentos. Recebida a inicial foi 

determinada a citação do requerido (Num. 10405204). O Requerido 

contestou a demanda, alegando a ausência de carência para concessão 

do benefício pleiteado (Num. 10583395). Designada audiência de 

instrução, a mesma foi realizada em 14/03/2018, tendo sido inquiridas 

duas testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado 

alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação 

pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 12240860). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por AGUSTINHO 

FERREIRA DE ALMEIDA contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade 
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rural. Não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a 

serem corrigidas, passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima 

é reduzida em 05 (cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a 

Carta Magna de 1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada 

pela emenda Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: II - sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá 

preencher os requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e 

efetiva comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que o mesmo 

nasceu em 03/11/1955 (Num. 10404209). O ponto controverso do 

presente feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício 

de atividade rural da requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (grifei)” 

A parte autora juntou documentos que comprovam a atividade rural 

desenvolvida desde novembro de 1977 até o ano de 2017, mormente a 

certidão de casamento, datada de 19/11/1977, onde consta sua profissão 

como agricultor (Num. 10404209), Instrumento particular de parceria 

agrícola para criação de suínos e aves, datado do ano de 2001 (Num. 

10404221), declarações de exercício de atividade rural do ano de 2001 a 

02/2017 (Nums. 10404221 e 10404238) e declaração de ITR exercício 

2016 (Num. 10404238). Portanto, os documentos acostados com a inicial 

são aptos a ensejar início de prova documental para comprovação do 

exercício de atividade rurícola. Nesse sentido o seguinte julgado: 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO 

EXERCÍCIO DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO 

REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 

143 que será devida a aposentadoria por idade ao Trabalhador Rural que 

completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, em número de meses idêntico ao período de carência. 2. No 

caso dos autos, conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor tem 

direito a receber o benefício da aposentadoria por idade, tendo em vista 

que os documentos juntados aos autos acrescidos pela prova 

testemunhal são suficientes para demonstrar o exercício de atividade 

rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no CNIS do autor não 

afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a lei exige o 

exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, conforme 

preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se referem a 

vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo Regimental do 

INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. Assim, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o exercício 

da atividade rural. O início de prova material trazido pela parte requerente 

é confirmado assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida 

nos autos, cujos documentos têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe 

a aposentadoria rural, devendo a presente ação deve ser julgada 

procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este Tribunal, na 

linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo 

não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão 

de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua exigência 

como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício 

previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos 

Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 

251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio 

da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 
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benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Por fim 

deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por 

idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes, tanto a prova testemunhal, 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade ao trabalhador rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (02/02/17 – Num. 

10404209), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

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

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002261-22.2017.8.11.0040 

AUTOR: MIRNA NELCI SCHUSTER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação para Concessão de 

Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por 

MIRNA NELCI SCHUSTER, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurada especial – rural, para tanto, afirma que conta com 55 anos de 

idade, tendo iniciado a labuta rural na infância com seus pais, perdurando 

a atividade rural até a presente data com seu esposo. A inicial veio 

instruída com os documentos. Recebida a inicial foi determinada a citação 

do requerido (Num. 9283002). O Requerido mesmo citado, deixou de 

contestar a inicial (Num. 10342375). Designada audiência de instrução, a 

mesma foi realizada em 14/03/2018, tendo sido inquiridas duas 

testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado alegações 

finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação pelo 

requerido, ante sua ausência no ato (Num. 12238600). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por MIRNA NELCI 

SCHUSTER contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade rural. Não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei 

nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando 

homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. 

Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima é reduzida em 05 

(cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a Carta Magna de 

1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada pela emenda 

Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime 

geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes 

condições: II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão do benefício 

da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá preencher os 

requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e efetiva 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que a mesma 

nasceu em 07/03/1961 (Num. 9216436). O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 
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em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (grifei)” 

A parte autora juntou documentos que comprovam a atividade rural 

desenvolvida desde fevereiro do ano de 1979 até o ano de 2016, 

mormente a certidão de casamento, datada de 24/02/1979, constando a 

profissão do esposo como lavrador (Num. 9216436), escritura de compra 

de um imóvel rural em 25/02/2003 pela autora e seu esposo, certificado de 

cadastro junto ao INCRA, do ano de 1989, recibos e notas fiscais rurais 

datadas dos anos de 1991, 1992, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (Nums . 9216463, 9216493 e 

9216513) Portanto, os documentos acostados com a inicial são aptos a 

ensejar início de prova documental para comprovação do exercício de 

atividade rurícola. Nesse sentido o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO 

DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO 

REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS 

DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 143 que será devida a 

aposentadoria por idade ao Trabalhador Rural que completar 60 anos de 

idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, em número 

de meses idêntico ao período de carência. 2. No caso dos autos, 

conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor tem direito a receber o 

benefício da aposentadoria por idade, tendo em vista que os documentos 

juntados aos autos acrescidos pela prova testemunhal são suficientes 

para demonstrar o exercício de atividade rural. 3. Ademais, ressalte-se 

que os registros no CNIS do autor não afastam, por si só, o direito ao 

benefício, uma vez que a lei exige o exercício de atividade rural em período 

integral ou descontínuo, conforme preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da 

Lei 8.213/91, e se referem a vínculos empregatício em curto espaço de 

tempo. 4. Agravo Regimental do INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no 

AREsp: 327119 PB 2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, J. 02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação 

constante nos autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. 

Assim, a prova testemunhal corrobora a prova documental e inclusive 

atesta o exercício da atividade rural. O início de prova material trazido pela 

parte requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida nos autos, cujos documentos têm força suficiente 

para preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu 

deve conceder-lhe a aposentadoria rural, devendo a presente ação deve 

ser julgada procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. 

DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE 

PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este 

Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento 

administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, 

judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 

1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem 

como que sua exigência como condição ao ajuizamento de ação para a 

obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV 

da Constituição Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz 

Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 

30.6.2011 p. 251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação 

ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Por fim 

deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por 

idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurada especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes, tanto a prova testemunhal, 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade à trabalhadora rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (15/03/16 – Num. 

9216436), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005108-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIANA BORGES (AUTOR)
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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 SENTENÇA Número do Processo: 1005108-94.2017.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PENSÃO POR MORTE (ART. 

74/9), ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. AUTOR: MARIA 

VIANA BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de ação de concessão de pensão por morte ajuizada por 

MARIA VIANA BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, a qual a autora requer a concessão de 

pensão pela morte de seu companheiro José Ribamar da Conceição, 

aduzindo que conviveram em união estável pelo período de 

aproximadamente 12 anos, até que esta veio a falecer em 24/01/16, sendo 

que o mesmo era segurado do requerido. Recebida a inicial foi indeferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 10139982). 

O requerido apresentou contestação, aduzindo a ausência de 

comprovação de dependência da autora para com o falecido (Num. 

10851532). Em audiência de instrução realizada na data de 14/03/18, 

foram inquiridas testemunhas e apresentado memoriais remissivos à inicial 

pela autora, restando prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua 

ausência no ato (Num. 12251211). É o relatório. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA para a concessão de pensão por morte, proposta 

por MARIA VIANA BORGES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Para a concessão do benefício de pensão 

por morte, necessário se faz a demonstração da condição de segurado 

do falecido, bem como da situação de dependência da Requerente, nos 

termos do artigo 74 da Lei 8213/91. O CNIS, juntado aos autos no Num. 

10851548, demonstra a condição do “de cujus” de segurado do requerido, 

o qual verteu mais de 18 contribuições até o dia anterior ao seu óbito. 

Portanto, afirma-se que resta incontroversa e comprovada a qualidade de 

segurado do “de cujus”. Assim, passo a analisar a dependência do 

Requerente. Presente nos autos documentos que comprovam a união 

estável entre o casal, mormente a certidão de óbito, onde se encontra 

averbado que o “de cujus” vivia em união estável com a autora, há 12 

anos, bem como declaração emitida pela empresa Eletromóveis Martinelo, 

informando que a autora sempre efetuou compra de produtor em conjunto 

com seu companheiro (Nums. 10136950 e 10136992). Outrossim, os 

depoimentos testemunhais demonstram que a autora e o “de cujus” 

mantinham relacionamento conforme descrito na inicial, corroborando com 

os documentos juntados aos autos. O artigo 16 da Lei 8213/91 assim 

elenca: “São beneficiários do Regime Geral 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; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave”. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE URBANA. VIÚVA. 

COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. São pressupostos à concessão do benefício: a) o óbito do 

segurado; b) a qualidade de dependente; e c) a dependência econômica, 

que pode ser presumida ou comprovada (art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91). 2. 

Na hipótese, houve a apresentação da certidão de óbito, indicando o 

falecimento em 11/09/2007 (fls. 25), e da CTPS (fls. 81-89), não 

impugnados pela autarquia previdenciária, resultando em fato 

incontroverso. A autora logrou êxito em comprovar ser dependente de 

dependente de segurado, na condição de companheira, eis que houve a 

apresentação de comprovantes de residência indicativos de coabitação, 

bem assim fichas cadastrais em lojas de varejo onde consta a autora 

como "esposa" do de cujos, documentação essa corroborada por prova 

testemunhal idônea e inequívoca. 3. Correção monetária e juros nos 

termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. 4. Nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção. 5. Em se 

tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, 

abrangidas,inclusive, as despesas com oficial de justiça. 6. Remessa 

oficial parcialmente provida apenas para que sejam observadas as 

estipulações para apuração dos consectários legais.” (TRF-1 - REO: 

00270962420104019199  0027096-24 .2010 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 

09/09/2015, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/10/2015 e-DJF1 P. 

2511. No caso em comento, verifica-se que o Requerente demonstrou 

manter união estável com a pessoa do “de cujus”, até a época do 

falecimento deste, o que restou provado em especial pelos documentos, 

juntamente com os depoimentos das testemunhas ouvidas pelo juízo, as 

quais atestam que conheceram a autora e seu companheiro, confirmando 

a existência da união afetiva. Importante ressaltar 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. Enfim, a pensão por morte tem como escopo de 

suprir a referida dependência econômica. Assim, demonstrada a condição 

de segurada do falecida, a condição de dependência e a necessidade 

econômica da Requerente, possível se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Considerando que o de cujus verteu 

mais de 18 contribuições para com o requerido, bem como manteve união 

estável para com o requerente por tempo superior há dois anos, e, 

considerando que a requerente contava com 68 anos de idade na data do 

óbito do segurado, nos termos do art. 77, § 2º, V, “c” - 6, da Lei n. 

8.213/91, o benefício será vitalício. Ante o exposto, e com fulcro nos artigo 

74 e 77 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido, diante da 

comprovação dos requisitos para sua concessão. Condeno o Requerido a 

pagar a Requerente o benefício previdenciário de pensão por morte (art. 

77, § 2º, V, “c”, da Lei n. 8.213/91) a partir da data do óbito do de cujus 

(24/01/16 - Num. 10136950), em valor a ser arbitrado nos termos do art. 

75 da Lei nº 8.213/91, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos 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 quando do preenchimento dos requisitos do beneficio 

de pensão por morte pela parte autora e, o periculum in mora, pela 

condição social da mesma, e por ser considerada hipossuficiente 

econômica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente da pensão por morte, devendo 

tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004135-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA CAS (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 SENTENÇA Número do Processo: 1004135-42.2017.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR IDADE 

(ART. 48/51)]. AUTOR: ROSA MARIA DA CAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação para 

Concessão de Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – 

Rural proposta por ROSA MARIA DA CAS, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, 
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objetivando o pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na 

qualidade de segurada especial – rural, para tanto, afirma que conta com 

61 anos de idade, tendo iniciado a labuta rural com seus pais, na infância, 

perdurando a atividade rural até alguns anos atrás. A inicial veio instruída 

com os documentos. Recebida a inicial foi indeferida a tutela de urgência e 

determinada a citação do requerido (Num. 9905267). O Requerido 

contestou a demanda, alegando que não restou comprovada a qualidade 

de segurada especial ou o exercício de atividade campesina em regime de 

economia familiar (Num. 10718130). Designada audiência de instrução, a 

mesma foi realizada em 14/03/2018, tendo sido inquiridas duas 

testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado alegações 

finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação pelo 

requerido, ante sua ausência no ato (Num. 12250924). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por ROSA MARIA DA 

CAS contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade rural. Não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei 

nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando 

homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. 

Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima é reduzida em 05 

(cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a Carta Magna de 

1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada pela emenda 

Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime 

geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes 

condições: II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão do benefício 

da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá preencher os 

requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e efetiva 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que a mesma 

nasceu em 20/07/1956 (Num. 9396645). O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (grifei)” 

A parte autora juntou documentos que comprovam a atividade rural 

desenvolvida desde outubro do ano de 1975 até o ano de 2011, quando 

completou 55 anos de idade, mormente a certidão de casamento, datada 

de 12/07/1975, constando a profissão do esposo como lavrador, matrícula 

de imóvel de propriedade do esposo, data do ano de 1993, cadastro de 

produtora rural do Estado do Paraná, do ano de 2011, ITR referente aos 

anos de 1992 a 1996, certificado de cadastro de imóvel rural dos anos de 

2003 a 2005, além de notas fiscais dos anos de 1996 a 2011 (Nums. 

9396647, 9396648, 9396649, 9396658, 9396659 e 9396661). Portanto, os 

documentos acostados com a inicial são aptos a ensejar início de prova 

documental para comprovação do exercício de atividade rurícola. Nesse 

sentido o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. 

AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe 

em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por idade ao Trabalhador 

Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se 

mulher, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, em número de meses idêntico ao período de carência. 

2. No caso dos autos, conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor 

tem direito a receber o benefício da aposentadoria por idade, tendo em 

vista que os documentos juntados aos autos acrescidos pela prova 

testemunhal são suficientes para demonstrar o exercício de atividade 

rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no CNIS do autor não 

afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a lei exige o 

exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, conforme 

preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se referem a 

vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo Regimental do 

INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. Não obstante o 

esposo da autora contar com recolhimentos na atividade urbana, fato é 

que as testemunhas inquiridas em Juízo confirmaram que a autora 

exerceu atividade rural até o ano de 2011 no estado do Paraná, na área 

de propriedade de seu esposo e dos irmãos do mesmo, que era dividida 

entre todos, sendo que no ano de 2012 veio embora para a cidade de 

Sorriso/MT. Assim, a prova testemunhal corrobora a prova documental e 

inclusive atesta o exercício da atividade rural. O início de prova material 

trazido pela parte requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela 

prova testemunhal colhida nos autos, cujos documentos têm força 

suficiente para preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo 

que o réu deve conceder-lhe a aposentadoria rural, devendo a presente 

ação deve ser julgada procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. 

DESNECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE 

PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este 

Tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

pacificou o entendimento de que "a ausência de prévio requerimento 

administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, 

judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 

1179627/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem 

como que sua exigência como condição ao ajuizamento de ação para a 

obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV 

da Constituição Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz 

Federal Marcos Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 

30.6.2011 p. 251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação 

ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 
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jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Ademais, 

embora o esposo da parte autora possua contribuições previdenciárias 

junto ao requerido, fato é que há nos autos documentos em nome próprio 

da autora, comprovando a atividade rural exercida pela mesma até o ano 

de 2011 no Estado do Paraná. Outrossim, os documentos trazidos pelo 

requerido no Num. 10718142, de endereço urbano, empresa ativa pela 

autora e seu esposo, bem como a propriedade de veículo por parte da 

autora e seu esposo, do mesmo modo, não prestam à descaracterização 

da atividade rural, eis que posteriores ao cumprimento dos requisitos para 

obtenção da aposentadoria por idade rural. Por fim deve ser consignado 

que a concessão do benefício à aposentadoria por idade para trabalhador 

rural não pode ser condicionado à contribuição para o sistema 

previdenciário, na condição de segurada especial. Os artigos 26 e 39 da 

Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. Independe de carência a 

concessão das seguintes prestações:... III - os benefícios concedidos na 

forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso 

VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos 

no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes tanto a prova testemunhal 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade à trabalhadora rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (09/08/11– Num. 

9396645), ressalvada a prescrição quinquenal, no importe de 01 (um) 

salário mínimo mensal, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. Outrossim, entendo presentes os requisitos para 

concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou 

comprovado quando do preenchimento dos requisitos do beneficio de 

aposentadoria por idade rural pela parte autora e, o periculum in mora, pela 

condição social da mesma, e por ser considerada hipossuficiente sobre a 

acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente da aposentadoria por idade 

rural, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002993-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE RODRIGUES APOLINARIO (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 SENTENÇA Processo: 1002993-03.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 9.370,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROQUE 

RODRIGUES APOLINARIO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por 

ROQUE RODRIGUES APOLINÁRIO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a conversão do auxílio-doença, 

que vem recebendo, em aposentadoria por invalidez em seu favor. Para 

tanto sustenta que, devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a 

capacidade laborativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi indeferida a 

tutela de urgência e determinada a citação do requerido (Num. 8177246 ). 

O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 9362611 ), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9802749 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 11512241, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, 

formulado ROQUE RODRIGUES APOLINÁRIO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 
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tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 9362622. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostados aos autos (Num. 11512241), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e permanente para todas as atividades que exijam 

esforço físico. Assim, considerando que a parte autora é hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais e as que exijam esforço físico; considerando que 

todas as atividades desempenhadas pelo requerente até o momento 

exigem esforço, conforme se vê da cópia da CTPS juntada aos autos 

(auxiliar de alinhador, auxiliar de circuleiro, serviços gerais e servente - 

Nums. 8169141 e 8169097); considerando a idade do autor (62 anos) e, 

ainda, o grau de instrução do mesmo, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a citação (haja vista que não houve 

cessação do auxílio-doença administrativamente quando do ajuizamento 

da ação), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001008-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARGENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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: 1001008-62.2018.8.11.0040 

AUTOR: CARLOS ALBERTO ARGENTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após a realização do 

estudo social. Determino a intimação da parte autora para juntar aos autos 

o comprovante do Cadastro Único, no prazo de 15 dias. Determino a 

realização de estudo socioeconômico da família da parte requerente, a ser 

realizado no prazo de 30 dias pela assistente social forense, devendo a 

mesma deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar 

as condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside 

com o autor? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. 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. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002488-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002488-12.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LUANA DE OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora pretendia, na inicial, o recebimento do 

benefício de auxílio-doença do período de 20/04/2017 a 06/08/2017, 

período em que alega que permaneceu incapacitada. Do mesmo modo, 

constata-se que, após o deferimento da tutela antecipada, o EADJ 

informou que implantou o benefício em 02/06/17, com data de cessação 

em 13/02/2018, mesmo após ter sido determinada a cessação em 08/08/17 

(Num. 9342060). Assim, visando evitar gastos processuais 

desnecessários com realização de perícia, intimem-se as partes para que 

informem, no prazo de 15 dias, se concordam com a extinção do feito, 

utilizando-se os valores já pagos administrativamente, a fim de abatê-los 

sobre o período em que a parte autora pretendia seja concedido o 

benefício de auxílio-doença (20/04/17 a 06/08/17). Consigne na intimação 

que a inércia será presumida como aceitação quanto aos termos acima 

propostos. Com a manifestação das partes, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004936-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SILVA (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: 1004936-55.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOELSON SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro o pedido retro e suspendo o presente pelo 

prazo requerido, a contar do protocolo do requerimento. Após, 

manifeste-se o requerente, no prazo de quinze dias. Não havendo 

manifestação, certifique-se e intime-se, pessoalmente, sob pena de 

extinção (art. 485, §1°, do NCPC). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001964-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SILVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001964-49.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: SONIA MARIA SILVEIRA GUIMARAES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, bem como via DJE/PJE, para que informe se possui 

interesse no prosseguimento da demanda, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção do feito por inércia. Transcorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DOS SANTOS MOREIRA (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 Processo: 1000941-34.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ORAIDE DOS SANTOS MOREIRA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante 

da manifestação retro, designo o dia 24 de maio de 2018, às 11h15min 

para realização de nova 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. No mais, reitere-se novamente a 

intimação da equipe interdisciplinar forense para realização do estudo já 

determinado nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas 

as medidas administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. 

Intimem-se. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 104222 Nr: 7282-35.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO LTDA, 

GUSTAVO VIGANO PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Vistos etc. Em complemento à decisão retro, passo a análise do pleito de 

132, o qual, quanto a pessoa física de Gustavo Viganó Picoli, em 

cumprimento à decisão fls. 126, resta prejudicado.Já quanto à pessoa 

jurídica CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO LTDA, considerando seu 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO aos autos, na forma do artigo 239, §1º, 

do NCPC, resta PERFECTIBILIZADA SUA CITAÇÃO, com o que atendida a 

exigência de citação prévia estabelecida pela superior instância. Assim 

sendo, estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO LTDA, nos termos do art. 

854, caput, do NCPC(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84559 Nr: 3817-86.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MT-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

69, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 96918 Nr: 8910-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR SALETE ORCHESKI

 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:

 Sendo assim, homologo os referidos cálculos e determino a expedição de 

RPV, nos termos do art. 535 do NCPC. Outrossim, inobstante tenha 

constado na parte final da decisão de fl. 186 que o feito deveria 

permanecer sobrestado, ante a decisão proferida no Recurso Especial n. 

1.381.734/RN, fato é que a mesma não se aplica nos presentes autos, 

mas sim a Tese Fixada no Tema/Repetitivo n. 692 do STJ, nos autos Resp 

n. 1401560/MT que assim ficou estabelecida: “A reforma da decisão que 

antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 

previdenciários indevidamente recebidos.” Portanto, as parcelas recebidas 

pelo autor a título de tutela antecipada até a DIB (05/02/2014 – fl. 140), 

devem ser devolvidas aos cofres públicos, devendo ser observado que 

deverá ser limitado o desconto mensal em folha de pagamento da parte 

autora em 10% (dez por cento) da renda recebida a título de 

aposentadoria por invalidez até a satisfação integral do crédito. Sendo 

assim, intime-se o INSS para que elabore cálculo dos valores a serem 

restituídos aos cofres públicos. Na sequência, havendo concordância pelo 

exequente, oficie-se ao EADJ para cumprimento da determinação acima 

(desconto mensal em folha de pagamento da parte autora em 10% (dez 

por cento) da renda recebida a título de aposentadoria por invalidez até a 

satisfação integral do crédito). Após, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137020 Nr: 9098-81.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, SYLVIA PONTANTI AMORIM, CLAUDINE BOBATO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, CNPJ: 49841588006560, Inscrição Estadual: 13.202.580-9, 

atualmente em local incerto e não sabido SYLVIA PONTANTI AMORIM, Cpf: 

03790472840, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDINE BOBATO AMORIM, Cpf: 22199152804, 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 
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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: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de PONTO 

CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, SYLVIA PONTANTI AMORIME 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5994/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.480,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38527 Nr: 1391-43.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMA COMUNICAÇÕES LTDA, ADRIANA 

RODRIGUES, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CMA COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 

04310882000142 e atualmente em local incerto e não sabido ADRIANA 

RODRIGUES, Cpf: 03172926923, Rg: 8.479.698-0, Filiação: Celso 

Rodrigues e de Masira Trevisan Rodrigues, data de nascimento: 

18/01/1981, brasileiro(a), natural de Capanema-PR, solteiro(a), estudante/ 

secretaria. 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: 12/04/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO em face de CMA COMUNICAÇÕES LTDA, 

ADRIANA RODRIGUESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 2 06 001960-06/2006, 12 6 06 

001077-03/2006, 12 6 06 005117-50/2006, 12 6 06 008325-56/2006 (MAIS 

1 OBJETOS)..

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 76.537,53

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003865-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CANOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003865-18.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[LIMINAR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO CANOSSA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Realizado o bloqueio de valores (id. 11869966), e considerando a vedação 

expressa da liberação de valores antes da apresentação do orçamento 

especificado ou, se possível, da nota fiscal com as especificações dos 

serviços, conforme o art. 1.319 da CNCG, bem como a ausência de 

justificativa da clínica destinatária do crédito acerca da impossibilidade de 

emissão da respectiva nota fiscal, indefiro o peticionado no id. 11621820. 

Assim, intime-se a CLÍNICA SIGNORELLI (orçamento id. 11621834), para 

que em 05 (cinco) dias junte aos autos a nota fiscal, demonstrando de 

forma analítica o valor e os cuidados/procedimentos dispensados ao 

reclamante, e informe a conta bancária para transferência do valor. 

Cumprido integralmente o determinado no parágrafo anterior, intimem-se as 

partes para manifestarem acerca da prestação de contas, no prazo de 05 

(cinco) dias, podendo os demandados adotar as providências 

necessárias, inclusive informar acerca da documentação comprobatória 

dos gastos às Secretárias de Saúde e de Fazenda e, aos órgãos de 

controladoria interna (CNGC, art. 1.319, §4º). Após, renove-se a 

conclusão para análise da documentação apresentada e transferência do 

valor para pagamento dos procedimentos clínicos. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA. SORRISO, 13 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001740-43.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 29 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 08H10MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002027-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEGO PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002027-40.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 16.257,78; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO PEGO PACHECO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 
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Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. SORRISO, 13 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003309-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRANETE CONCEICAO RAMOS (REQUERENTE)

VICENTE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO 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 SORRISO DESPACHO Processo: 

1003309-50.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: IRANETE CONCEICAO RAMOS, 

VICENTE RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. SORRISO, 13 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AJUIZIRO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010680-43.2016.8.11.0040 REQUERENTE: AJUIZIRO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS I – Em atenção 

ao postulado no Id. 11343415, defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias. II – Intime-se a parte reclamante, consignando-se 

que, decorrido o prazo acima, deverá a autora manifestar-se 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. III- Cancelo 

audiência aprazada no Id. 9918713.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005859-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1005859-81.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

EXECUTADO: CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME I - Citem-se as 

partes executadas para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo 

pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se à 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da parte 

exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV – Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006450-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE LOPES BAZETE (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1006450-43.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

JEANE LOPES BAZETE I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - 

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006452-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VALDERI BACH (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1006452-13.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ROQUE VALDERI BACH I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - 

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (REQUERIDO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001414-20.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME, ETIENIO SOUZA 

DA SILVA I - Citem-se as partes devedoras para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuarem o pagamento da dívida, observando os endereços 

informados no Id. 11967810. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se 

eventuais indicações da parte exequente. III – Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a 

R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, determino a inserção em veículos cadastrados 

em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. 

Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de 

penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEI ARLINDO PINTO & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1000825-28.2017.8.11.0040 (L) I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia 

da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III – Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV – Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, 

expedindo o necessário para intimação das partes. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei 

n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 29 de março de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN (REQUERIDO)

CONDOMINIO EDIFICIO VICTORIA REGIA (REQUERIDO)

Veridiana Zanata Pavan (REQUERIDO)
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Processo: 1001802-83.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 29 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 15H50MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 17 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003016-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA SILVA DE CASTRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003016-46.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILMARA SILVA DE CASTRO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Narra a parte autora, SILMARA SILVA DE CASTRO DE ALMEIRA, que 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$115,91 com 

relação ao contrato 0263829487. 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 tutela de urgência e a 

inversão do ônus probatório. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

afirma ter havido regular contratação, e junta telas do sistema que 

supostamente provam a mesma. Pugna pela improcedência da ação por 

tratar-se a inscrição de exercício regular de direito. Afirma ter havido 

fruição dos serviços. Discorre acerca da aceitabilidade das telas 

sistêmicas como meio de prova. 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 que a 

linha foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. 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 apenas 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 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. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora inúmeras outras inscrições preexistentes, conforme demonstram 

os documentos juntados. 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 de 

débito com relação ao contrato nº 026382948 no valor de R$115,91, 

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 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 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. 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, 22 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006238-22.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/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 Parte Autora: REQUERENTE: 

ALINE MACHADO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12748558) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 134469 Nr: 7724-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

WALTER GUSTAVO KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo nº. 7724-30.2015.811.0040.

Código nº. 134469.

Ação Penal.

Vistos etc.

Preliminarmente, acerca do excesso de testemunhas arroladas pelo MPE, 

total de 9 (nove), para serem inquiridas em Plenário, entendo por 

necessário, e as acolho, uma vez que trata-se de ação penal com 2 (dois) 

réus, envolvendo a prática delitiva dos crimes descritos nos artigos 121, § 

2°, incisos I, III e IV, por duas vezes, em concurso material, artigo 211, por 

duas vezes, em concurso material, todos do Código Penal, com 

implicações decorrentes da Lei nº. 8.072/90 e artigo 244-B do ECA.

Veja-se a propósito, o seguinte julgado do STJ - HC: 55702 ES 

2006/0048180-3, Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 

05/10/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2010.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. NÚMERO DE TESTEMUNHAS. ART. 401, DO CPP. LIMITE DE 8 

(OITO) TESTEMUNHAS. QUANTIDADE DETERMINADA PARA CADA FATO 

IMPUTADO AO ACUSADO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA 

AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO. NOVA FASE PROCESSUAL. ORDEM 

DENEGADA. 1. O limite máximo de 8 (oito) testemunhas descrito no art. 

401, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado em consonância 

com a norma constitucional que garante a ampla defesa no processo 

penal (art. 5º, LV, da CF/88). 2. Para cada fato delituoso imputado ao 

acusado, não só a defesa, mas também a acusação, poderá arrolar até 8 

(oito) testemunhas, levando-se em conta o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade. 3. O indeferimento para que sejam ouvidas 

testemunhas em número superior ao máximo previsto em lei, mormente no 

procedimento bifásico do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade do feito, 

porquanto sua oitiva poderá ser requerida e, caso oportuna, deferida na 

segunda fase do procedimento. 4. Superada a fase do iudicium 

acusationis, com a superveniência da sentença de pronúncia, não há falar 

em prejuízo ao acusado pela falta de oitiva das testemunhas arroladas 

além do número máximo previsto em lei, em razão do encerramento da 

competência daquele juízo, cabendo ao juízo do Tribunal do Júri a 

apreciação de novos pedidos. 5. Habeas Corpus denegado.

No mais, considerando que tanto acusação, quanto defesa supriram 

redação dada pelo art. 422 da Lei 11.689/08, dou seguimento ao feito.

Uma vez preparado o processo e, inexistindo nulidades a serem sanadas, 

tampouco diligências a serem realizadas, DETERMINO que os acusados 

WALTER GUSTAVO KREBS e MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS 

sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, na Sessão designada 

para o dia 27 de abril de 2018, às 08h30min.

Providencie o cartório a intimação pessoal dos jurados, dos réus, das 

Defesas, do agente ministerial e das testemunhas arroladas pela 

acusação nas fls. 473/474, para comparecerem a Sessão de Julgamento 

agendada [art. 431 do CPP].

Intime-se e requisite-se o réu MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS.

Intime-se o réu Walter Gustavo Krebs no endereço de fl. 474, segundo 

parágrafo.

Providencie-se a Sra. Gestora o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.

Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir 

a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.

Defiro a utilização em Sessão de Julgamento, dos recursos audiovisuais, 

para ambas as partes. Cientifique as partes.

Providência a Sra. Gestora o necessário para o cumprimento ao parágrafo 

único do artigo 472 do CPP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso - MT, em 8 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 134469 Nr: 7724-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

WALTER GUSTAVO KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAÇÃO DOA DVOGADOS DE DEFESA, DR. WALTER DJONES 

RAPUANO E ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA QUE TOMEM CIENTE DA 

SESSÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2018 

ÀS 08:30 HORASA SER REALIZADA NO PLENÁRIO DO FÓRUM LOCAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 172085 Nr: 4635-28.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BACELAR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos etc.

Diante da apresentação das defesas preliminares às fls. 65/68 sem 

qualquer matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 16 

de maio de 2018, às 13h30m.

Intime-se o acusado para a audiência designada, bem como em razão da 

duplicidade de patronos, manifestar por qual quer ser patrocinado.

Intime-se o i. Advogado.

Ciência ao MP e a DPE.
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Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 6. 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146657 Nr: 2305-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

2305-92.2016.811.0040, Protocolo 146657, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162266 Nr: 10466-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIFRAN ARAUJO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé que deixei de intimar as testemunhas do réu, arroladas 

na resposta à acusação de fls. 50/51, haja vista a ausência de 

endereços.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 11422-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MESQUITA DE LIMA ALMEIDA, 

TAINARA SALLY REIS PAES, GUILHERME VINICIUS BARBOSA DA SILVA, 

itamar de jesus oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro o pedido de fl. 410, emprestando a esta causa os documentos 

colacionados pela defesa.

3- Junte nos autos justificativa da ausência da acusada Tainara S.R. Paes, 

que atualmente reside em Pontes de Lacerda/MT, em enderço já informado 

nos autos pela defesa.

4- Para a oitiva da testemunha CLAIR SCHNIDT DA ROSA redesigno a 

oralidade para o dia 08/05/2018 às 10:30 horas, para tanto, face 

sincretismo do direito processual, determino que a defesa notifique e 

intime a sua testemunha, na forma do artigo 405 e paragrafos do CPC, 

pena de preclusão.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242661 Nr: 10917-37.2017.811.0055

 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: VIEZZER & VIEZZER MOTA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 282/306 

pela parte requerente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte requerida para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256870 Nr: 22143-39.2017.811.0055

 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: WALESKA UNGARO DUARTE MATOS, SULINEIDY DE O. 

SANTOS DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA, TODIMO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALA BONA - OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA - 

OAB:206.319/SP, ANTONIO PAULO ZABRINI MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.180

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 195, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da demandada TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA para manifetação sobre as declarações de imposto 

de renda apresentadas e arquivadas em pasta própria conforme certidão 

de fl. 255.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255437 Nr: 21003-67.2017.811.0055

 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: JOSEFA NUNES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI 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: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 
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JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 108/123 

parte autora. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e 

diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os advogados 

da parte requerida para que apresentem as contrarrazões, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213173 Nr: 4642-09.2016.811.0055

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-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 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 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135697 Nr: 5901-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO E. PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

96/96-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial à fl. 97, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136094 Nr: 6320-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ESPINDOLA PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

94/94-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial à fl. 95, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136094 Nr: 6320-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ESPINDOLA PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl retro, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que solicitem o comparecimento 

da autora nesta Secretaria da Primeira Vara Cível na data de 16.05.2018, 

às 17 horas, a fim de que seja colhida sua assinatura no auto de 

adjudicação dos bens penhorados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135697 Nr: 5901-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO E. PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl retro, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que solicitem o comparecimento 

da autora nesta Secretaria da Primeira Vara Cível na data de 16.05.2018, 

às 17 horas, a fim de que seja colhida sua assinatura no auto de 

adjudicação dos bens penhorados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 1027-26.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HOFFMAN

 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:

 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 cinco dias, nos autos carta 

precatória código 1172732 da Quarta Vara Especilizada de Direito 

Bancário, sob pena de devolução da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123146 Nr: 2185-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MALAQUIAS DA SILVEIRA, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A 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 de fls. 465/468, pugnando o que de direito para o andamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 208015 Nr: 447-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALIMAR BENCICE E SILVA, BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485/GO, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOSÉ 

BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 
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OAB:4045/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

16.120

 Vistos.

 Diante do que dispõe o art. 145, § 1o do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão pela qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

meu substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173023 Nr: 14991-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das informações de 

fls. 158, 160 e 162, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, comprovarem a distribuição das cartas precatórias de fls. 

83/84 nas comarcas de São Pedro do Iguaçu/PR e Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162160 Nr: 13304-64.2013.811.0055

 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: MANOEL FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAUJO BORGES, ESPOLIO DE NEIVA 

MARIA CAMARGO BORGES, JULIO CELSO CAMARGO BORGES, 

ORESTES JOSÉ CAMARGO BORGES, AURELIO CAMARGO BORGES, 

JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 324/325 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180590 Nr: 22507-16.2014.811.0055

 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: MARCO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA (TRIPAS CENTRO OESTE), 

SERGIO MURILO PESSOA DE LIMA, REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA, 

MICHELE DE CAMPOS RIBEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, LAIARA CRISTINA DEBO - OAB:21783, 

ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - OAB:155.360/SP

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da devolução da 

carta precatória da comarca de Itapevi/SP (fls. 225/232 e fls. 233/243), 

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, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194880 Nr: 10770-79.2015.811.0055

 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: FAMAGIL - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:OAB/SP 197.105, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:OAB/SP 

203.990

 Vistos. (...) Pois bem. Como se sabe, o capítulo da sentença que transita 

em julgado é o seu dispositivo e que, por isso, permite a execução, como 

esclarecem os seguintes julgados: (...) Assim, a execução está atrelada 

ao que fora efetivamente decidido no bojo da sentença, nem mais, nem 

menos. Depois, depara-se com coisa julgada material, definida, no artigo 

502 do CPC, nos seguintes termos: “denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso”, exatamente como se dá na espécie. Em suma, firmada 

que a obrigação em discussão é de fazer: “CONDENO a parte demandada 

a promover o refinanciamento, na forma do artigo 2º da Lei 13.126/2015, 

com as especificações da Resolução n. 4.409/2015 do Bacen e da 

Circular SUP/AOI n. 26/2015 do BNDES, sendo certo que, quando da 

formalização da operação, se não restar doze parcelas para fins de 

refinanciamento, o aludido refinanciamento deverá envolver até as doze 

últimas prestações não quitadas, desde que posteriores ao pleito 

administrativo. Vale dizer que, se o pedido administrativo for anterior à 

Circular SUP/AOI n. 26/2015 do BNDES, deverá ser observada a data em 

que a aludida circular fora divulgada (03/07/2015) e não a data do pleito 

administrativo.” E essa obrigação já fora satisfeita pela parte demandada, 

não há como prosseguir o feito para atender pretensão que não constou 

do dispositivo da sentença. Posto isso, INDEFIRO o pleito formulado às fls. 

279/281 e às fls. 313/316. Considerando o pagamento espontâneo da 

parte demandada, tal qual a concordância da parte autora acerca dos 

valores depositados e já levantados em seu favor, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220137 Nr: 10109-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIRA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI VILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos. (...) Por todo o exposto, na forma do artigo 525, § 1º, inciso VII, do 

CPC, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando 

a compensação dos valores, mediante a apresentação, pela parte 

executada, do(s) extrato(s) dos débitos que recaem sobre o veículo 

perante o Detran/MT até a data de 10/08/2017, como se vê no item “5” de 

fl. 55. Dessa feita, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

comprovar pelo extrato do Detran e apresentar o valor que pretende ser 

compensado. Uma vez que a impugnação da parte executada fora 

acolhida, CONDENO a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor a ser compensado, nos 

termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, contudo, condenação essa 

suspensão, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC. A fixação dos honorários 

advocatícios, pelo acolhimento da impugnação, tem apoio no seguinte 

julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: (...) Com a juntada do 

extrato de débito pela parte executada, como acima determinado, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para promover o cálculo 

da dívida, considerando que o crédito da parte exequente é a multa 

incrustada no item “7” de fl. 55 e o crédito da parte executada, nos termos 

do item “5” de fl. 55, são os débitos que recaem sobre a motocicleta até a 

data de 10/08/2017, com a respectiva compensação. Cumprida essa 
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diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cálculo apresentado, pugnando o que entenderem de direito para 

o andamento do feito. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272391 Nr: 2958-78.2018.811.0055

 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: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, ante a ausência, ao menos no momento, dos 

respectivos requisitos legais, INDEFIRO a tutela provisória pleiteada.Deixo 

consignado, porém, que, em sendo apresentada a documentação, da 

forma como exigida, diretamente à ANAC, com a baixa da hipoteca no 

RAB, se a parte demandada se mantiver inerte ao cumprimento dos termos 

da apólice avençada entre as partes, abrem-se as portas para a reanálise 

do pleito, mesmo porque, a tutela de urgência pode ser requerida a 

qualquer tempo, mormente se for outro o cenário delineado nos 

autos.REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator, com cópia da 

vertente decisão.No mais, AGUARDE-SE a realização da solenidade 

designada.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 5011-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 18.473-A, 

MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 Vistos. (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) INDEFIRO o 

pedido para (a) que a sucessão “causa mortis” se dê em nome dos 

herdeiros, (b) que os herdeiros recebam diretamente, no vertente feito, o 

crédito em discussão, com desvinculação do inventário, (c) que sejam 

pagos, neste feito, os honorários contratuais e (d) que sejam 

acrescentadas as custas processuais no débito em execução, tudo 

conforme fundamentação retro. II-) CITE-SE a parte executada para se 

pronunciar no prazo de 05 dias, na forma do artigo 690 do CPC. III-) 

LAVRE-SE certidão informando precisamente a data do trânsito em julgado 

da sentença e do decurso do prazo para pagamento espontâneo. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos à contadoria para que promova o cálculo dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, conforme desnudado na vertente 

decisão. IV-) Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte executada deverá se manifestar sobre o 

pleito de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. V-) 

SOLICITE-SE ao respectivo Juízo do inventário que indique o destino do 

valor principal, mormente se pode ser liberado diretamente ao espólio ou 

vinculado ao inventário. VI-) Após o cumprimento de todos os itens 

anteriores, CONCLUSOS para as demais deliberações, mormente porque 

se mostram atrelados. VII-) PROMOVO a transferência do valor bloqueado 

para a conta judicial, conforme documentos em anexo. Vale dizer que a 

certidão solicitada à fl. 961 e à fl. 968 já se encontra à fl. 1.017. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4413 Nr: 3505-12.2004.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. H. REPRESENTAÇÃO ENGENHARIA IND. E 

COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A/MT, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 526/528, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o Administrador Judicial para manifestar, no prazo de quinze dias, 

sobre as informações apresentadas pela empresa LCT Rio Preto 

Empreendimentos Imobiliários Ltda às fls. 538/541.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192648 Nr: 9033-41.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

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 

autora/interessada 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249716 Nr: 16417-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA CHRISTINA NUNES DE OLIVEIRA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREZ RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA 

BAPTISTA - OAB:22801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

BAPTISTA - OAB:22801/O, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

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 

requerida/interessada 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266534 Nr: 29509-32.2017.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 27 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 365,00 (Trezentos e 

Sessenta e Cinco Reais) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Maurildes Silva Carvalho, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141625 Nr: 959-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS MARTINS DE MATOS NETO, 

LUPERCIO LUIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante as devoluções das cartas precatórias oriundas das comarcas de 

Araçatuba/SP e Uberlândia/MG, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, 

no prazo de quinze dias, pugnarem o que de direito para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206329 Nr: 19936-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o conteúdo da certidão de fl. 58, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259578 Nr: 24512-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o conteúdo da certidão de fl. 46, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260355 Nr: 25093-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o conteúdo da certidão de fl. 27, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255436 Nr: 21001-97.2017.811.0055

 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: ALESSANDRA SOUTO SCARPATT

 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.

Diante do conteúdo da certidão de fl. 52, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225531 Nr: 14657-37.2016.811.0055

 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: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DANIEL FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:16396/O

 Certifico que, não foi possível expedir mandado de intimação para as 

partes, em razão das certidões de fls. 61 e 65.

Kamila T Padilha

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177788 Nr: 19914-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCG, ACSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os autos, não visualizei o endereço da parte 

requerida, para que seja expedido mandado de intimação da sentença 

proferida nos autos. Assim sendo, INTIMO a parte autora, para informar o 

atual endereço da parte requerida, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 3279-26.2012.811.0055

 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: PEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, 

e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 100/121 e 153/156, relativa aos bens deixados pelo falecido Sr José 

Imidio da Silva, atribuindo a meação a viúva meeira e aos herdeiros os 

seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 
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ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas 

pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente Formal de Partilha, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do 

CPC.Expeçam-se Alvarás Judiciais conforme requerido.Em seguida 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164184 Nr: 1876-51.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de CONCEDER a guarda 

definitiva da criança Vitor Manoel Nunes da Silva ao genitor MANOEL 

MATIAS DA SILVA.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Custas pela requerida, contudo anotando-se que esta é 

beneficiária da justiça gratuita.Expeça-se o competente termo de guarda 

definitiva.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260062 Nr: 24909-65.2017.811.0055

 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: PHDO, ADOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida da petição juntada às fls. 43/46, vejo que se trata de 

execução de alimentos provisórios, dessa forma, considerando o que 

dispõe o art. 531, §1º, do Código de Processo Civil, forçoso concluir que o 

referido pedido deve tramitar de forma autônoma em autos apartados, não 

havendo razão para distribuição nos autos da ação principal.

Posto isso, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento 

das fls. 43/46 e distribuição autônoma da presente execução de alimentos 

provisórios, apensando aos autos principais.

Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a procuradora da parte 

exequente para instruir os autos de cumprimento de alimentos provisórios 

com os documentos indispensáveis para a propositura da ação.

No mais, diligencie a Sra. Gestora Judiciária acerca do laudo de exame de 

DNA.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272831 Nr: 3315-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCSDS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVDS, EARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que este Juízo concedeu a guarda provisória da criança 

Davi Vieira da Silva em favor do avô paterno, Sr. Valdecir Raimundo da 

Silva, nos autos em apenso tombado sob o cód. 239476, INTIME-SE a parte 

autora, através de seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 54581 Nr: 4187-93.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMG, EALG, FALG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DANIEL FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:16396/O

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 227/236, o executado informa 

que quitou o débito alimentar, e, por consequência, requer a extinção da 

presente execução.

Às fls. 240/241, a parte exequente informa que o executado adimpliu o 

débito alimentar até o mês de Julho/2017.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fls. 242/243).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser este beneficiário da Justiça 

Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272343 Nr: 2905-97.2018.811.0055

 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: FCP, MCP, LHCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, torna-se forçoso concluir que o inventário negativo 

cinge-se a uma certeza jurídica requerida pelo cônjuge ou pelos herdeiros 

de que no momento do óbito o falecido não possuía bens a serem 

inventariados.No caso em testilha, vislumbro que não restou demonstrado 

de plano pelos documentos constantes nos autos (fls. 25/29-v e 38/39) 

que o bem imóvel não se comunica entre a requerente e o de cujus, não 

sendo a presente demanda via adequada a fim de discutir se o bem em 

questão se comunica ou não entre a requerente e o falecido.É importante 

salientar que de acordo com o art. 612 do CPC, incumbe ao juiz do 

inventário decidir apenas sobre questões de direito e de fato que se 

acharem provadas por documentos, remetendo para os meios ordinários 

as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras 

provas.Desse modo, entendo que o procedimento escolhido não é o 

adequado para a demanda apresentada, para tanto, INTIME-SE a parte 

autora, bem como o herdeiro Enzo Gabriel Leocadio Palma, representado 

por sua genitora Rejane Silva dos Santos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre eventual extinção do feito sem resolução do mérito 

por inadequação da ação, considerando a existência de bens em nome do 

falecido.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 274565 Nr: 4624-17.2018.811.0055

 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: VALDECI FERREIRA LIMA, ELENA VICENTE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário 

dos bens deixados pelo falecimento de Cícero Ferreira Lima proposta por 

Valdeci Ferreira Lima e Outro.Analisando o presente feito, verifico que 

foram juntados os documentos pessoais e representações processuais 

dos herdeiros (fls. 10/11), atestado de óbito e documentos pessoais do de 

cujus (fls. 15/16), documentos referentes aos bens a serem partilhados 

(fls. 20/29), certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal (fls. 32/40), além da certidão de inexistência 

de testamento em nome do falecido (fl. 41).Verifico ainda pelas alegações 

dos requerentes que todos os herdeiros são maiores e capazes e estão 

de comum acordo com a partilha de bens.Posto isso:1. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.2. Recebo a inicial na forma de arrolamento 

sumário nos termos do art. 659 do CPC, considerando que as partes são 

maiores, capazes e estão de acordo com a partilha amigável;2.Nomeio 

inventariante o herdeiro Valdeci Ferreira Lima, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso. 3. OFICIE-SE a empresa denominada 

“Consórcio Rodobens”, no endereço indicado à fl. 08, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe a este juízo o saldo existente em nome do de 

cujus Cícero Ferreira Lima (CPF: 378.474.571-72), referente ao consórcio 

de bem móvel do grupo 7858, cota 0061-, consignando que o 

descumprimento poderá acarretar crime de desobediência (art. 330 do 

Código Penal).4. OFICIE-SE ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este juízo a possível 

existência de saldo a receber em nome do de cujus Cícero Ferreira Lima 

(CPF: 378.474.571-72), consignando que o descumprimento poderá 

acarretar crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). 5

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155262 Nr: 3887-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, IFDSR, LFDSC, FJDSM, JPDS, JMDS, AMDS, 

PEDS, NHDS, JMDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFDMS, EDPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 180/180-v, para tanto, determino a 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a inventariante para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, apresentando os 

documentos necessários conforme determinado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177219 Nr: 19298-39.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDALDO MENDES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA ARAUJO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO NUNES DOURADO - 

OAB:30567/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.E, considerando o 

princípio da sucumbência, CONDENO o Embargante no pagamento das 

custas e honorários advocatícios, fixando estes em 20% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém, 

SUSPENDENDO tal condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, uma 

vez que a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251145 Nr: 17620-81.2017.811.0055

 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: WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 37, que designo o dia 

22/06/2018 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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142510 Nr: 1932-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, SILVANETE 

MEDEIROS MOURA, DENNER MEDEIROS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar ao feito o croqui do imóvel de matrícula 81.731, a fim do referido 

documento ser encaminhado aos autos da Carta Precatória nº. 

5351-08.2017.811.0088 (Código 71908).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266754 Nr: 29660-95.2017.811.0055

 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: CARLOS ROBERTO ACKERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO 

DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que a contestação de fls. 128/144 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 265551 Nr: 28861-52.2017.811.0055

 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: VINICIUS BRITO PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMARES FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18496-MT, DANIEL FEITOSA NARUTO - OAB:OAB/MS 13960, 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, 

WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:OAB/MS 14050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 Certifico que a contestação de fls. 128/166 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185276 Nr: 2921-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PRADO MAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre os 

esclarecimentos apresentados pelo perito às fls. 155/158, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275359 Nr: 5275-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GENOUD ME, KLEBER GENOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 08, intimo a parte autora 

para efetuar o pagamento das custas da distribuição no valor de R$ 41,40 

(quarenta e um reais e quarenta centavos), referente aos emolumentos do 

distribuidor não oficializado, mediante depósito na conta corrente: 

10.4126-6, agência: 1321-8, do Banco do Brasil, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, portador do CPF n.º 238.698.799-04, juntado o 

comprovante nos autos, no prazo de 5 dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275521 Nr: 5402-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.GOIANIA-GO, BARTIRA AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DOMINGUES LOPES 

- OAB:16016 OAB/RJ, GRAZIELA TERESA SOARES DA SILVA 

MARZOLA - OAB:32230/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho os autos para intimação da parte autora, a fim de 

recolher o valor de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Coelho, 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, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, considerando que, 

não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275301 Nr: 5221-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

S.A, JDC.GOIOERE-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Teodoro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho os autos para intimação da parte autora, a fim de 

recolher o valor de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Distrito de 

Progresso, 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, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, considerando que, 

não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275360 Nr: 5277-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VITÓRIA-ES, HANS SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEALTHY SERVIÇOS E ASSISTENCIA A 

EMPRESA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA HOFFMANN REIS - 

OAB:7643-ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho os autos para intimação da parte autora, a fim de 

recolher o valor de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro centro, 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, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, considerando que, não 

havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276812 Nr: 6424-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, EDILSON FRANCISCO PERBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES 

S/A (GRUPO ENERGISA), ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Certifico que, nos termos do Provimento n.º 56/7/CGJ, encaminho os 

autos ao setor de expedição de documentos, para que seja expedido 

ofício ao juízo deprecante, solicitando que, caso haja, envie cópia da 

contestação e procuração do advogado da segunda requerida Itaú XI 

Seguros Corporativos S/A, bem como de eventuais réplicas apresentadas 

pelo requerente, devendo ainda indicar qual das requeridas arrolou a 

testemunha a ser inquirida neste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275459 Nr: 5355-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, JOSE LUIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT
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 Autos n.º 275459.

Vistos,

Diante do petitório e documentos de fls. 193/201, redesigno a audiência 

anteriormente agendada, para o dia 19 de junho de 2018, às 15:00 horas.

Por conseguinte, com o advento do novo Código de Processo Civil, passou 

a ser incumbência do advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo 

que a intimação somente será feita pelo juízo, nas hipóteses descritas no 

§ 4º do art. 455 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 455. 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.

(...)

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em 

que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo 

em que servir;

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.

Desse modo, considerando que as testemunhas a serem inquiridas se 

tratam de peritos criminais da POLITEC (fls. 116/118), determino a 

expedição de ofício ao chefe da referida repartição para fins de intimação 

da audiência e comparecimento ao ato.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275584 Nr: 5415-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

ADALBERTO FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória expedida nos autos, a ser cumprida 

na Comarca de Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 5225-28.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263216 Nr: 27129-36.2017.811.0055

 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 PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.116, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204 Nr: 339-50.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS- CIAPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:OAB/RJ 104.199, FÁBIO ZERAIK - OAB:137.830-RJ, FELIPPE 

ZERAIK - OAB:30.397-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 204.

 Vistos,

 Diante do falecimento da parte Executada, intime-se a parte Exequente 

para que, no prazo máximo de 6 meses, realize a sucessão processual 

pelo espólio ou sucessores do de cujus (art. 110 do CPC), promovendo 

sua citação, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito 

(art. 313, § 2º, do CPC).

 Permaneçam os autos suspensos pelo período acima (art. 313, I, do 

Código de Processo Civil)

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 16 de abril 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.: 135552 Nr: 5741-87.2011.811.0055

 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: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade c.c. 

Pedidos de Assistência Judiciária proposta por Maria de Lourdes de 

Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, na 

sequência, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

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

Processo Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual 

fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre 

o valor da causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando 

em relação as custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado 

e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 

de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de 

abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136711 Nr: 6991-58.2011.811.0055

 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: TEREZA MARIA OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 
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OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação para concessão de Aposentadoria Rural 

por Idade proposta por Tereza Maria Oliveira Lopes em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) e, na sequência, e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a 

sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou 

seja, R$ 654,00, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em relação as 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de abril 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 275032 Nr: 4975-87.2018.811.0055

 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: VALDIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4975-87.2018 (Cód. 275032)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Previdenciária com Pedido de Tutela Provisória 

ajuizada por Valdir Prezotto em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, bem assim da análise do conjunto processual, 

verifica-se a ausência nos autos do comprovante de indeferimento do 

benefício pelo INSS, requisito essencial para a propositura da presente 

demanda.

Destarte, imperativa a extinção da demanda diante dos motivos já 

expostos, e, por conseguinte, pela falta de pressuposto processual de 

validade, razão pela qual, impõe-se a extinção da demanda, sem 

resolução meritória, nos termos do artigo 485, I e IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e, IV, NCPC.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 273246 Nr: 3630-86.2018.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3630-86.2018 (Cód. 273246)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que a peça processual juntada pela parte autora não 

se trata de emenda à inicial e sim de aditamento à peça de ingresso, 

consubstanciada no art. 329 do Código de Processo Civil, que permite sua 

arguição sem o consentimento do réu enquanto não houver perfeita 

angularização processual, motivo pelo qual recebo o referido aditamento.

Ademais, numa análise perfunctória, não foi possível extrair da peça 

aditada sua correlação com os fatos e fundamentos jurídicos constantes 

às fls. 04/29, uma vez que não foi possível vislumbrar menção aos 

Documentos de Arrecadação de nº 999/03.710.695-07 e nº 

999/03.710.694-18, bem como da Notificação de Omissos de nº 

139059/54/28/2018, não restando demonstrada a origem dos documentos 

aditados e nem mesmo os requisitos para a concessão da tutela de 

evidência pleiteada.

Destarte, a fim de otimizar a apreciação do feito e possibilitar o futuro 

julgamento da demanda, faculto a parte autora a emenda a referida peça 

de aditamento, para esclarecer acerca dos Documentos de Arrecadação 

e Notificação de Omissos supracitados.

 No mais, determino a secretaria que proceda com a retificação do valor 

da causa no Sistema Apolo e na capa dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137035 Nr: 7338-91.2011.811.0055

 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: IVONE DE ALMEIDA FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade c/c 

pedido de Assistência Judiciária ajuizada por Ivone de Almeida Fuzaro em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido a conceder e implantar em favor da autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da propositura da ação e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição 

da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios 

serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os 

quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, 

e de cada vencimento, quanto às subsequentes.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 Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 16 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139432 Nr: 9911-05.2011.811.0055

 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: ALICE RAMOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos conta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade c/c pedido de tutela antecipada, proposta 

por Alice Ramos da Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da presente ação, ante a ausência 

de requerimento administrativo e, por conseguinte, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.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 Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 16 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127173 Nr: 6088-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES PAULINO

 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, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

e, por conseguinte, AFASTO a multa exequenda e determino o 

prosseguimento da execução apenas em relação aos honorários 

sucumbenciais, observando o memorial de fls. 148/149. De outro viés, 

considerando a sucumbência da impugnante na maior parte do pedido, 

incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§1º, 3º e 4º, II, do novo Código 

de Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico da impugnada, que fixo no percentual de 10% 

do valor do proveito econômico obtido com o manejo da impugnação, 

correspondente a R$405,15.Destarte, transitada em julgado a presente, 

determino que o Sr. Gestor cumpra as disposições insertas no artigo 535, 

§ 3o, do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, defiro, desde já, a 

expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela 

Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, observando-se a 

existência de procuração com os devidos poderes e intimando-se, 

pessoalmente, a parte exequente.Após o cumprimento da determinação 

supra, intime-se a exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 276905 Nr: 6494-97.2018.811.0055

 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: CIRIA APOLINARIO DA SILVA, FABIANA MARTINS 

SOARES

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

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a liminar 

de tutela de urgência pleiteada.Deixo de encaminhar os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca, uma vez que se trata de 

direitos indisponíveis, o que torna dispensável a designação de audiência 

de conciliação.Cite-se na forma do art. 247, III, c/c art. 249, ambos do 

NCPC. Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.Intimem-se e se cumpra.Às providências, com 

urgência. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 100481 Nr: 7561-83.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOALDO XAVIER DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7561-83.2007 (Cód. 100481)

 VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino ao requerente que retifique os 

petitórios observando os termos do inciso I do artigo 534 NCPC, 

especificamente o que atine ao número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240412 Nr: 8342-56.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte requerida para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.
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 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 57962 Nr: 7418-31.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:

 Processo nº 281/2006 (Cód. 57962)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório fls. retro, observando os termos do inciso I do artigo 534 NCPC, 

especificamente o que atine ao número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 21681 Nr: 905-52.2003.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNZI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 117178 Nr: 7152-39.2009.811.0055

 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: ALDO ROBERTO DE SOUZA

 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 - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144828 Nr: 4465-84.2012.811.0055

 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: NAIR DIAS ZUCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146195 Nr: 5899-11.2012.811.0055

 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: MARIA CAETANO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148066 Nr: 7921-42.2012.811.0055

 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: GOBBI E PASCHOAL SOCIEDADE MÉDICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149575 Nr: 9554-88.2012.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRANTES & VIANA SOCIEDADE MÉDICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154370 Nr: 3003-58.2013.811.0055

 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: MARIA DA PIEDADE CARDOSO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155761 Nr: 4385-86.2013.811.0055

 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: MARIA PEREIRA 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:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157684 Nr: 6276-45.2013.811.0055

 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: VALDELICE RODRIGUES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180646 Nr: 22581-70.2014.811.0055

 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: SONIA APARECIDA DA SILVA REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192367 Nr: 8820-35.2015.811.0055

 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: JOSE RIBEIRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102867 Nr: 1715-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1715-51.2008 (Cód. 102867)

 VISTOS, ETC.

Considerando que não obstante o direito de aposentadoria por idade 

formulado na peça exordial seja personalíssimo, os efeitos dele advindos 

não o são, razão pela qual acolho o pedido de habilitação dos filhos do 

falecido, a saber, Ailton Antônio da Silva, Luiz da Silva, Ivanete Antônia da 

Silva, Vera Marcia da Silva, Maria Lucia da Silva, Luzinete da Silva e, tendo 

que vista que a herdeira Janete Antônia da Silva, igualmente, faleceu, 

defiro a habilitação de seus herdeiros Fabiano da Silva Bruno e Fabiana da 

Silva Bruno, tal como pleiteado na petição de fls. 198/243, haja vista a 

comprovação da condição de sucessores, atendendo aos termos do 

artigo 688, II, do Novo Código de Processo Civil, na medida em que 

poderão perceber os valores não pagos em vida ao extinto.

 Destarte, proceda-se com as retificações e anotações pertinentes.

No mais, intime-se a parte autora para manifestar-se em prosseguimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 117126 Nr: 7209-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO KUHN

 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:

 Processo n.º 7209-57.2009 (Cód. 117126)

VISTOS, ETC.

Defiro o pleito de destaque dos honorários contratuais, nos termos do 

artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , porquanto são exequíveis a 

qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139024 Nr: 9467-69.2011.811.0055

 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: INÊS CAMPOS GERMINARI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9467-69.2011 (Cód. 139024)

VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de fl.195, por seus 

próprios e jurídicos fundamentos, mantendo incólume o alusivo decisósio.

Por fim, nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162899 Nr: 14649-65.2013.811.0055

 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: CLEONILDA MARCONCINI DE UNGARO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166484 Nr: 6003-32.2014.811.0055

 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: HELLEN CRISTINA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O, VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166496 Nr: 6027-60.2014.811.0055

 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: NILDA BRAZ FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168172 Nr: 8597-19.2014.811.0055

 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: EZEQUIAS PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8597-19.2014 (Cód. 168172)

VISTOS, ETC.

Ante a informação de fl. retro, intime-se o requerido para que se abstenha 

de cessar o benefício implantado em favor do autor, sem que tenha 

qualquer deliberação judicial nesse sentido.

Assinalo que, ainda que não tenha fixação de data de cessação do 

benefício, o INSS tem o dever legal de revisar periodicamente o benefício 

concedido.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 103.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203997 Nr: 17941-87.2015.811.0055

 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: FRANCISCO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17941-87.2015 (Cód. 203997)

VISTOS, ETC.

Ante a informação de fl. retro, intime-se o requerido para que se abstenha 

de cessar o benefício implantado em favor da autora, sem que tenha 

qualquer deliberação judicial nesse sentido.

Por conseguinte, no tocante a pretensão relativa a discordância quanto ao 

dever do requerido na revisão periódica do benefício, entendo que no 

presente caso merece procedência, uma vez que fora deferida tutela de 

urgência em favor da Autora, de maneira que esta terá eficácia até que 

sobrevenha sentença nos autos, confirmando ou não a tutela, motivo pelo 

qual, por ora não há razão para a realização de perícia, haja vista que o 

benefício previdenciário neste momento não poderá ser cessado no 

âmbito administrativo.

 Após, conclusos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179091 Nr: 21170-89.2014.811.0055

 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: GERALDO MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 21170-89.2014 (Cód. 179091)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício.

Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, 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.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a 

implantação do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias 

dos autos e remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de 

termo circunstanciado de ocorrência em face do servidor responsável 

pela referida implantação, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135664 Nr: 5862-18.2011.811.0055

 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: BRANDINA GODOY FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178610 Nr: 20735-18.2014.811.0055

 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: DEJANIRA ALVES DE MELO

 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 20735-18.2014 (Cód. 178610)

VISTOS, ETC.

Trata de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Contudo, perscrutando os documentos colacionados pela parte autora, 

tenho que assiste razão a requerente, porquanto os laudos médicos 

imbricados ao feito denotam, em uma análise perfunctória, que o 

requerente se encontra incapacitado, a princípio, para o trabalho.

Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, 

pelo menos na ótica desta Magistrada, a possibilidade da concessão da 

tutela provisória antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos 

autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato da autora estar impossibilitada, de exercer suas 

atividades, bem como no caso de eventual demora a requerente poderá 

sofrer danos irreparáveis, porquanto encontra-se, em uma análise inicial, 

impossibilitada de manter a sua subsistência.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor da 

autora para a implantação imediata do benefício amparo social, devendo a 

medida ser implantada no máximo em 10 dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de 

astreintes.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 2879-80.2010.811.0055

 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: MARCIO GOLICZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, TCA TANGARÁ 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARIA 

LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63482 Nr: 5003-41.2007.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Em razão do falecimento do requerente e o pedido de habilitação dos 

herdeiros ou do espólio, determino seja citado o requerido, nos termos do 

art. 690 do CPC para pronunciamento, no prazo de 05 dias.

Sem prejuízo da determinação supra, os representantes do espólio 

deverão acostar aos autos cópia do termo de compromisso de 

inventariante para deliberação quanto à habilitação neste feito.

Decorrido o prazo para manifestação do requerido, com ou sem 

manifestação e apresentado o termo de compromisso, voltem-me para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164105 Nr: 1732-77.2014.811.0055

 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: ATUALLIS CONFECÇÕES LTDA, JAIR EURICO DE 

SOUZA, ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE PAULA LOYOLA 

NETTO - OAB:15895, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160761 Nr: 10879-64.2013.811.0055

 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: ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181533 Nr: 23653-92.2014.811.0055

 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: PRISCILA MELIANE LEITE DOS ANJOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIK ANTUNES 

YANAGUI - OAB:, DURVAL ANTONIO SGARIONI JUNIOR - 

OAB:14.954-PR, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:OAB/MG 109.730, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:, Marcelo 

Tostes de Castro Maia - OAB:63.440-MG, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123787 Nr: 2819-10.2010.811.0055

 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: HOTEL E CHURRASCARIA GAÚCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230047 Nr: 18528-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201465 Nr: 15836-40.2015.811.0055

 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: VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 
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intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

 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: SPSDS, TLSA, ANA ALVES DE SOUZA, JACI JOSE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, SERRATUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA, VIAÇÃO JUINA 

LTDA-EPP, RECEPTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

MANOEL CAMPOS NETO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

24280-91.2017.811.0055 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS PARTE AUTORA: SARA PRISCILA SOUZA DA SILVA e 

TAYNÁ LORAYNE SOUZA ALVES e JACI JOSE DE SOUZA e ANA ALVES 

DE SOUZA PARTE RÉ: TUT TRANSPORTES LTDA e SERRATUR AGÊNCIA 

DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA e RECEPTUR e VIAÇÃO JUINA 

LTDA-EPP CITANDO: RECEPTUR, pessoa jurídica de direito privado. DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/09/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.487.140,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da empresa Requerida RECEPTUR, 

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 oferecimento de defesa no prazo legal, após o 

término do prazo deste Edital, sob pena de presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial. RESUMO DA INICIAL: CODIGO: 

259316 NUMERO: 24280-912017.811.0055. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES E MATERIAIS proposta por JACI 

JOSE DE SOUZA, ANA ALVES DE SOUZA , T.L.S.A e S.P.S. da S com 

pedido de justiça gratuita em face de TUT TRANSPORTES LTDA, 

SERRATUR VIAGEM E TURISMO LTDA, RECEPTUR E VIAÇÃO JUINA LTDA 

, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 02/03/2017 que 

vitimou ROSANA DE SOUZA, mãe das menores citadas acima cuja a 

guarda definitiva encontra-se com os avos maternos representados nos 

autos. O acidente aconteceu por culpa do motorista do ônibus da Empresa 

TUT transportes, que não observou o sinal de pare na rotatória e nem a 

velocidade permitida para o local e condições da pista, já que estava 

chovendo no momento do acidente vindo a colher a motocicleta onde 

estava a VITIMA ROSANA DE SOUZA e seu namorado, vindo a falecer 

momentos depois do acidente. O ônibus estava em nome da Empresa 

Receptur e o motorista que dirigia o veículo era da funcionário da empresa 

Tut Transportes, e o segundo motorista era funcionário da Empresa Serra 

Tur Viagem e Turismo, que em diligência se verificou que fora vendida 

para empresa Viação Juína, que posteriormente foi incluída no polo 

passivo via aditamento da inicial. Alega na inicial a responsabilidade 

solidária entre as empresas envolvidas por se tratar de um grupo 

econômico de empresas, já que foi constatado em diligências que a 

empresa Serra Tur Viagem e Turismo fora vendida para Viação Juína e 

trabalhando em conjunto Serra Tur, Receptur e Viação Juína. Alegam, 

também, na inicial que as vitimas sofreram danos materiais pelo fato da 

mãe contribuir para a manutenção do lar e sustento das suas filhas . 

Requerem também Danos Morais pelo fato das filhas ter perdido a mãe e 

pelos pais ter perdido as filhas. Requerem pensão alimentícia no valor de 

R$ 1.071,00( hum mil e setenta e um reais ) em favor das filhas até que a 

mãe completaria setenta e um anos de idade conforme dados do IBGE. 

Requerem a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão 

alimentícia evitando prejuízo para os autores em caso de insolvência . 

Requerem que o pagamento seja feito em parcela única levando em conta 

o poder econômico das empresas envolvidas. Ao final requerem Tutela 

Provisória de Urgência em favor das duas menores impúberes, uma 

pensão alimentícia no valor de um salario mínimo por mês até o julgamento 

final. Requerem a concessão da justiça gratuita. Requerem audiência de 

conciliação. Requerem a intimação do Ministério Publico . Requerem 

prioridade na justiça. Requerem a procedência de todos os pedidos 

condenando as empresas ao pagamento de pensão alimentícia. Requerem 

o pagamento de danos morais para as duas menores e para os avos 

maternos. Requerem que as empresas constituam capital para garantir o 

pagamento da pensão alimentícia até que a mãe completasse setenta e um 

anos de idade. Requerem a condenação das empresas a pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Requerem a indisponibilidade de bens 

das empresas. Requerem que todos os meios de provas sejam admitidos 

em direito inclusive oitiva de testemunhas e todas as que se fizerem 

necessárias. Da se o valor da causa R$ 1.487.140,00 ( Um milhão 

quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e quarenta reais)Nestes termos, 

Pede deferimento. DESPACHO: Vistos, I – Considerando-se que restaram 

frustradas as tentativas de citação pessoal da empresa Receptur, sendo 

que as diligências deprecadas demonstram que a empresa requerida não 

mantém escritório nos endereços anteriormente levantados, defiro o 

pedido de citação por edital da empresa requerida, para oferecimento de 

defesa no prazo legal. II – Outrossim, considerando-se que em reiteradas 

oportunidades as empresas requeridas, que já foram citadas, 

demonstraram que não possuem interesse na composição sem a 

participação efetiva das demais requerida e que a citação por edital torna 

implausível tal composição reputo inviável nova redesignação do ato. III – 

Por fim, inexistindo qualquer objeção pelas partes presentes e a expressa 

anuência dos autores, defiro de imediato a citação da empresa 

denunciada, para oferecimento de contestação no prazo legal. IV – Por 

fim, publicada em audiência a decisão que reputo prejudicada a tentativa 

de conciliação, saindo as partes intimadas para oferecerem sua defesa no 

prazo legal. V – Realizada a citação por edital pendente e citada a 

seguradora denunciada e certificado o decurso do prazo sem 

oferecimento de defesa, vista a Defensoria para apresentação da defesa, 

enquanto curadora especial, da empresa citada por edital. VI – Após, 

oportunize-se a manifestação do autor quanto a preliminares e 

documentos e manifestação subsequente do representante do Ministério 

Público, Cumpra-se com urgência. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito. Tangará da Serra - MT, 16 de abril de 2018. Elenice de Lima 

Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274263 Nr: 4442-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDESPE EMPRESA DE CONTABILIDADE S/S 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para fins de retirar a certidão já 

expedida nos autos no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216824 Nr: 7342-55.2016.811.0055

 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: CONCELITA DO CARMO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI SAT - TANGARA DA SERRA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Assim, decreto a revelia do requerido Uni Sat - Tangará da Serra, com 

todos os seus efeitos à exceção da presunção de veracidade da matéria 

fática.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.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda: I) Falha na 

prestação do serviço; II) nexo de causalidade e os danos suportados pela 

requerente III); responsabilidade das requeridas.Considerando-se que a 

autora é a parte mais frágil da relação contratual e que o feito trata de 

matéria amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão 
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do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Considerando que a matéria fática permite ampla dilação 

probatória, defiro a produção de prova oral das testemunhas a serem 

arroladas e a colheita do depoimento pessoal das partes.Designo, para ter 

lugar audiência de conciliação, instrução e julgamento, o dia 19 de junho 

de 2018, às 14h00min (MT).Faculto às partes a oportunidade de 

apresentar rol de testemunhas no prazo do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, devendo os patronos se atentarem as diligências e prazos 

postos no artigo 455, do Código de Processo Civil.Intimem-se 

pessoalmente as partes para comparecimento na audiência, inclusive o 

requerido revel.Caso haja carta precatória a ser expedida, o prazo para 

cumprimento é de 60 (sessenta) dias, providenciando a parte interessada 

as quantias para as despesas necessárias, bem como o cumprimento, 

sob pena de se declarar encerrada a instrução.Dê-se ciência aos nobres 

patronos judiciais.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4536 Nr: 1553-08.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolmar Marchesin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571

 Vistos.

Oficie-se ao Juízo deprecante solicitando informações sobre o 

cumprimento do ato.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes e após renove-se 

a conclusão.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175397 Nr: 17340-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCILENE ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Processo Crime nº. 17340-18.2014.811.0055 – Cód. 175397

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de executivo de pena da reeducanda Ducilene Alves de Lima, 

condenado a uma pena total de 01 (um) ano (seis) meses e 20 (vinte) dias 

de detenção, substituída por duas restritivas de direito.

Consta nos autos, o cumprimento integral da pena.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu na íntegra a 

pena imposta.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da recuperanda 

Ducilene Alves de Lima, com relação à pena privativa de liberdade, em 

face de ter a mesma cumprido a totalidade da pena imposta, o que faço 

com fundamento no art. 66, inciso II da Lei de Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 10 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198680 Nr: 13745-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BENICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 Processo Crime nº. 13745-74.2015.811.0055 – Cód. 198680

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de executivo de pena do reeducando Sidnei Benicio da Silva, 

condenado a uma pena total de 02 (dois) anos de detenção, substituída 

por uma restritiva de direitos.

Consta nos autos, o cumprimento integral da pena.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu na íntegra a 

pena imposta.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando 

Sidnei Benicio da Silva, com relação à pena privativa de liberdade, em face 

de ter o mesmo cumprido a totalidade da pena imposta, o que faço com 

fundamento no art. 66, inciso II da Lei de Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 10 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217402 Nr: 7886-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

de 07 de junho de 2018, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 215594 Nr: 6502-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos nº 6502-45.2016.811.0055 – 215594

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Eliel Maciel da Silva, 

não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada 

no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/06/2018, às 14h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 05 de Abril de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 171751 Nr: 13304-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Autos nº: 13304-30.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 171751.

Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Sebastião Mera, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, imputando ao denunciado 

a prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, 

com as implicações da Lei nº 8.072/1990.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma 

legal, o processado foi notificado pessoalmente para apresentarem a 

defesa preliminar (fls. 54 verso).

O réu Sebastião Mera, por intermédio de advogado constituído, apresentou 

defesa preliminar (fls. 55/62 verso).

 DECIDO.

Analisando a defesa apresentada pelo réu, observo que não é suficiente 

para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos 

em epígrafe.

Sendo assim:

1) Considerando que a peça inicial preenche os requisitos do art. 41 do 

Código de Processo Penal, e se encontram presentes as condições da 

ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi proposta em juízo, 

dando ao acusado Sebastião mera, como incurso na prática do crime que 

ela descreve, devendo a Secretaria de Vara observar o disposto no art. 

1.373 da CNGC/MT.

2) Na forma do art. 56 da Lei nº 11.343/06, DESIGNO o dia 07 de junho de 

2018, às 17:00 horas, para audiência de instrução e julgamento.

3) CITE-SE e INTIME-SE o acusado para comparecer, a fim de ser 

interrogado, sob pena de ser decretada sua revelia.

4) REQUISITE-SE o comparecimento das testemunhas militares arroladas 

na denúncia (fls. 1-D verso), junto ao Comando respectivo.

5) INTIMEM-SE, igualmente para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na defesa preliminar (fls. 62 verso).

6) INTIME-SE o advogado constituído, acerca da audiência designada, 

assim como, o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276556 Nr: 6165-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEGO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16.487-A

 Autos nº: 6165-85.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276556.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de maio de 2018, às 16h50min, para realização da 

audiência de interrogatório do réu Gilberto Pego Reis, que deverá ser 

INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 13 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000973-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA TINTAS COMERCIO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/09/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERNANDES SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/09/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/09/2018, às 09h15min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERNANDES SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/09/2018, às 09h30min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNIOR FERNANDES SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/09/2018, às 09h45min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CAROLINE LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/09/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENEI CARLOS ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010464-71.2015.8.11.0055 Autor: Valdenei Carlos Alberti Ré: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Em respeito ao comando do parágrafo único do art. 487 do CPC, o 

ilustre magistrado determinou às partes que se manifestassem sobre 

eventual prescrição da pretensão do autor (cf. ID n. 6322089), motivo pelo 

qual as partes se manifestaram nos autos (cf. ID n. 6322100 e 7282986). 

Assim, após análise das referidas manifestações e das provas juntadas 

aos autos, é preciso reconhecer a incidência da prejudicial de mérito em 

questão. Explico, o suposto bloqueio indevido ocorreu na conta corrente 

do autor em 22 de dezembro de 2009 (cf. ID n. 6322034) e a distribuição 

da presente ação deu-se apenas em 30 de março de 2015. Ou seja, mais 

de cinco após o fato narrado. É preciso pontuar que a notificação 

extrajudicial realizada pelo autor em 08 de julho de 2014 não teve o 

condão de interromper a prescrição, especialmente porque esta não se 

amolda a nenhuma das causas de interruptivas descritas no art. 202 do 

Código Civil (não se tratou de ato judicial, não decorreu de protesto, 

tampouco constituiu ato extrajudicial inequívoco de reconhecimento pelo 

devedor). De mais a mais, explicita-se que o próprio autor afirma que o 

processo de n. 6494-49.2008.811.0055, que tramitou perante a 3ª Vara 

Cível desta Comarca, não guarda relação com o presente caso, motivo 

pelo qual o despacho do juiz naquela ação não se amolda a causa 

interruptiva prevista no inciso I do art. 202 do Código Civil. Assim, 

considerando que à espécie se aplica o prazo trienal no art. 206 §3º, inc. 

IV do Código Civil, é preciso reconhecer que a pretensão de restituição de 

valores e compensação por danos de ordem moral se encontram 

prescrita. Nesse sentido: Ação de rescisão contratual – Contrato de 

Prestação de Serviços de Correspondente Bancário – Valores em aberto 

– Cobrança – Prescrição. A pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa, referente à apropriação indevida de valores 

pela ré, em razão do desempenho do contrato de correspondente 

bancária, encontra-se sob a sujeição do prazo prescricional de três anos 

(art. 206, § 3º, inciso IV, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é o 

momento da retenção sem causa. Ação parcialmente procedente. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1016259-46.2016.8.26.0405; 

Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de 

Registro: 04/04/2018) (grifos nosso). Por fim, pontua-se que, mesmo se 

aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC (não incidente na 

espécie por não se tratar de acidente de consumo[5], sublinhe-se), a 

conclusão seria idêntica, ante a não ocorrência de causa interruptiva de 

prescrição. Assim, conclui-se que os pedidos do autor não merecem 

guarida, uma vez constada a prescrição de suas pretensões. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. 

Por consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 

de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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, 05 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...] 2. O Código de 

Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a 

responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do 

produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do 

produto ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas 

reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou 

serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento 

externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao 

consumidor. Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito 

interno do produto ou serviço (incidente de consumo).[...] (REsp 
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1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SEVERO DOS SANTOS (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)

 

Autos n. 1000083-21.2018.8.11.0055 Autor: Cristiano Severo dos Santos 

Ré: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 193,91 (cento e noventa e três reais e noventa e um 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 

11402601). Todavia, afirma o autor que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que o autor não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 021/07935985-5 (CLARO TV), com 

equipamentos instalados em 15 de janeiro de 2014. Porém por não ter 

ocorrido o adimplemento de algumas faturas, houve a inclusão do autor no 

rol de inadimplentes. Embora devidamente intimado, o autor não 

apresentou impugnação à contestação e seus documentos (cf. ID n. 

12585014), motivo que reforça a verossimilhança das alegações da ré. 

Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. E, por não haver qualquer 

comprovante de pagamento juntado aos autos e havendo prova indiciária 

do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito do autor. Logo, demonstrada está a gênese do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento do débito constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque, uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, considerando existente a 

relação jurídica entre o autor e a ré, bem como demonstrado o 

inadimplemento do primeiro, necessário é a procedência do pedido 

contraposto. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Bem como, com fundamento 

no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE 

o pedido contraposto realizado pela ré para condenar o autor ao 

pagamento de todas as faturas pendentes de pagamento, que perfazem o 

montante de R$ 240,63 (duzentos e quarenta reais e sessenta e três 

centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante 

do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo 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, 09 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 
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são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR SOUZA BURIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 14 de Junho de 2018, às 09h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA SANCHES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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)

 

Autos n. 1001461-46.2017.8.11.0055 Autora: Sueli Aparecida Sanches da 

Silva Ré: Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 1.266,97 (mil 

duzentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), em 18 de 

dezembro de 2016, conforme certidão anexa à inicial (ID n. 10870986). 

Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste 

contexto, afirma que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, 

devendo ser reparada pelos danos morais sofridos no importe de dez mil 

reais. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que adquiriu o crédito inscrito 

no cadastro de inadimplentes do Banco do Brasil, para tanto junta 

declaração de cessão de crédito emitida pela sociedade de economia 

mista citada. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e inexiste dever 

de compensar in casu. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pela autora dos serviços citados, a 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, a negativação 

decorrente da cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo não assistir razão a autora. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando termo de 

cessão de crédito que, de forma indiciária, comprova que a autora 

contratou financiamento (CDC – empréstimo BB Crédito 13º Salário, cf. ID 

n. 12476241), crédito inadimplido e, posteriormente, cedido a empresa ré. 

Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, com fulcro o art. 6º da Lei 9.099/95, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é oportuno salientar que existiam inscrições preexistentes por 

inadimplemento à época da inscrição da autora no cadastro de 

inadimplentes pela ré (cf. extrato juntado pela autora em ID n. 10870986). 

Neste caso incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de 

Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Também é neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). Portanto, 

inexistiria direito a compensação por danos morais no presente caso, 

embora houvesse direito ao cancelamento da inscrição, se comprovada a 
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inexistência da contratação – o que não é a situação dos autos, frise-se. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 09 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GOMES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000611-55.2018.8.11.0055 Autora: Mateus Gomes Guedes Ré: 

Banco Bradescard S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre 

magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a emenda da 

petição inicial para que a parte autora promovesse a juntada de 

comprovante de residência em nome próprio ou demonstrasse a 

correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. 

ID n. 12134280). Devidamente intimada, a parte autora apresentou 

manifestação deficiente, vez que não colacionou comprovante de 

endereço idôneo (especialmente porque o documento juntado não faz 

prova de seu domicílio). Assim, por não ser possível a aferição da 

competência territorial com os documentos apresentados, necessário é o 

indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de abril de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo 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, 10 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE MARTINS RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON JOSE ALVES (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)

 

Autos n. 1000228-77.2018.8.11.0055 Autor: Adeilton José Alves Réu: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem 

da ré, por uma dívida no valor de R$ 225,66 (duzentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e seis centavos), como prova certidão de restrição 

anexa aos autos (cf. ID n. 11661423). Todavia, afirma peremptoriamente o 

autor que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o 

serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. Diante da afirmação da parte autora de que a 

inscrição foi indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída e mantida em nome da autora, nos termos do art. 373, II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua 

contestação, afirma que os serviços foram devidamente contratados e 

que as cobranças em questão são decorrentes de exercício regular de 

direito, inexistindo cobrança indevida, tampouco dano moral decorrente 

desta. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pelo autor, a negativação advinda da cobrança por este e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. Embora ré alegue que houve contratação de seus serviços, não há 

qualquer comprovação da ocorrência do referido pacto (sequer telas 

sistêmicas foram juntadas aos autos, sublinhe-se). Assim, uma vez 

invertido o ônus probatório, caberia a ré demonstrar que a pactuação de 

fato ocorreu, situação inexistente nos autos. A falta de cautela da 

empresa em seu procedimento de contratação, acarretando a cobrança 

de pessoa que não contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de 

reparar. Não é outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme julgados abaixo colacionados: [...].Todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem 

o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e 

serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato 
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ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato 

que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante 

que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. Na indenização por dano moral, os juros moratórios devem 

incidir a partir da data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, 

Publicado no DJE 11/03/2015) (grifo nosso). [...] O fornecedor tem o dever 

de conferir de modo adequado os documentos de identificação do 

contratante no ato da celebração do contrato, e, se se sujeita aos riscos 

de uma contratação mais célere e simples, a lhe proporcionar ganhos, 

deve arcar com as consequências de tal risco, respondendo pelos danos 

que possa causar a terceiros. (Ap 26910/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no 

DJE 22/04/2015) Nesse diapasão, comprovada a existência de fraude 

realizada por terceiro no presente caso, necessária é a declaração de 

inexistência do negócio jurídico em relação ao autor. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de compensação, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo 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 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor, e, por consequência, os declarar inexigíveis; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão do autor do cadastro de inadimplentes; c) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 10 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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, 10 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NUNES MAFORTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000282-43.2018.8.11.0055 Autor: Diego Nunes Maforte da Silva 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado 

supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a emenda da petição 

inicial para que o autor promovesse a juntada de comprovante de 

residência em nome próprio ou demonstrasse a correlação com o terceiro, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 11828311). 

Devidamente intimado, o autor apresentou manifestação deficiente, vez 

que não colacionou comprovante de endereço idôneo (especialmente 

porque o documento juntado não faz prova de seu domicílio). Assim, por 

não ser possível a aferição da competência territorial com os documentos 

apresentados, necessário é o indeferimento da petição inicial. 3. Sendo 

assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos 

do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

10 de abril 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, 10 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000886-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVAN GABRIEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000886-04.2018.8.11.0055 Autora: Leite & Artero Ltda. – ME Ré: 

Rosivan Gabriel dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 12629960). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 
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analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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, 11 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010275-25.2017.8.11.0055 Autora: Delvira Santana da Silva Ré: 

Compacta Comercial Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, consigno que a preliminar de 

ilegitimidade ativa ad causam suscitada pela empresa ré foi afastada pelo 

ilustre magistrado quando da realização da audiência de instrução e 

julgamento (cf. ID n. 11973723). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por DELVIRA SANTANA DA 

SILVA em desfavor de COMPACTA COMERCIAL LTDA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a autora. No caso em epígrafe, entendo restar configurada 

relação equiparada de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado sejam as alegações da parte ré, a 

autora comprova que esteve no estabelecimento comercial da ré (cf. nota 

fiscal anexa a inicial), bem como há boletim de ocorrência que demonstra a 

veracidade (juris tantum) de tal fato. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete a autora provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, 

conforme art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Além disso, 

segundo a regra contida no artigo 336 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. O que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que realizou compras na empresa ré no dia 18 de dezembro de 

2016, às 15h55m, e que após efetuar o pagamento dos bens adquiridos 

sua neta de seis anos esqueceu um aparelho de celular no caixa. Ainda, 

afirma que cinco minutos após o episódio voltou ao caixa da empresa ré, 

mas não encontrou o aparelho celular. Diante desse fato, salienta que 

sofreu danos de ordem moral e material relacionados ao suposto furto. A 

ré, ao seu turno, contesta a responsabilidade pelo evento danoso citado. 

Diante das provas colhidas nos autos, entendo inexistir razão a autora. 

Explico: Embora a empresa ré tenha responsabilidade pelo fortuito interno 

correlato a sua atividade comercial, é inequívoco que os consumidores 

devem guardar e proteger seus pertences de modo adequado (dever 

mínimo de cuidado). Tal dever de cuidado não restou demonstrado nos 

autos, especialmente porque na audiência de instrução e julgamento a 

própria autora confirma que deixou o celular com sua neta de seis anos e 

que essa esqueceu o celular no referido caixa (supostamente ao lado das 

sacolas). Bem como, ao ser questionada pelo causídico da empresa ré, 

confirma que uma criança de seis anos não tem responsabilidade para 

cuidar de um aparelho de celular, mas protesta dizendo que o entregou 

para a criança para essa fazer apenas uma ligação. Consigno, neste 

ponto, que entendo inservível o depoimento da testemunha da autora, Sra. 

Andreia Cristina Amorim, porque esta não presenciou o fato em questão, 

tampouco assistiu aos vídeos das câmeras de segurança. É dizer, todo 

seu conhecimento sobre os fatos decorreu dos relatos da autora e de 

suas filhas. De igual modo o é para o depoimento da testemunha da ré, Sr. 

Helio Junior Rosseto Dandoni, que informa que não teve conhecimento das 

reclamações da autora. Neste contexto, com base nas alegações da 

autora em sua petição inicial e provas colhidas em audiência de instrução 

e julgamento, entendo que o descuido/negligência da autora foi o ato que 

gerou a perda do referido objeto, uma vez que deixou sua neta de seis 

anos utilizar o aparelho celular e se descuidou no dever de vigia, razão 

pela qual o aparelho foi esquecido em algum lugar da empresa ré. O fato 

supramencionado não pode ser imputado a empresa ré porque há 

rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva da autora. Nesse 

sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL – FURTO DE BOLSA NO INTERIOR DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DESCUIDO DA PRÓPRIA VÍTIMA – 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO PELA 

GUARDA DOS OBJETOS PESSOAIS DOS CLIENTES – INEXISTÊNCIA DE 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para configuração 

do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou 

culposo, o dano e nexo causal entre ambos. Não há dever de guarda do 

estabelecimento comercial quanto aos pertences dos clientes que não lhe 

foram confiados em local próprio. A falta de cuidados mínimos com os 

seus pertences pessoais revela a culpa exclusiva da vítima de furto 

ocorrido no interior de loja, rompendo-se o nexo de causalidade e 

afastando-se o dever de indenizar. (Ap 44805/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016) (grifo nosso). Neste diapasão, 

com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 14 §3º, II do CDC, entendo 

que inexiste dever indenizar no presente caso porque a perda do objeto 

se deu por culpa exclusiva da autora. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo 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, 
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expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 11 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para dia 19 de Julho de 2018, ás 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010347-12.2017.8.11.0055 Autora: Kelly da Silva Jesus Ré: 

Joyce de Oliveira Marques Ferdinando PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de falta de 

interesse processual suscitada pela ré porque, embora a autora possua 

título executivo extrajudicial, a propositura de ação de conhecimento é 

veículo adequado para a satisfação da pretensão da autora, bem como 

não consubstancia prejuízo a ré – ao contrário lhe permite maior amplitude 

de defesa. Nesse sentido: [...] 1. É plenamente possível ao credor, 

possuidor de título executivo extrajudicial, utilizar processo de 

conhecimento para a cobrança do respectivo crédito, em especial, porque 

tal procedimento não acarreta qualquer prejuízo ao devedor, que terá a 

sua disposição ampliados meios de defesa. [...] (Ap 143264/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018) (grifo nosso). 

Ademais, não há falar em reunião da presente ação autuada sob n. 

8012433-87.2016.8.11.0055, também em tramite perante este Juizado 

Especial, porque as causas de pedir são divergentes – esta pretende a 

satisfação de interesse creditício e aquela versa sobre alegado dano 

moral decorrente de cobrança vexatória. Assim, não haverá influência no 

juízo de mérito de cada uma das pretensões. Presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Pois bem. Afirma a parte autora que é 

credora do réu do montante de R$ 9.528,30 (nove mil quinhentos e vinte e 

oito reais e trinta centavos), decorrente de cheques emitidos e 

posteriormente devolvidos pelo motivo n. 11 (“cheque sem fundo”). Por tal 

razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a ré ao pagamento desta quantia atualizada. 

Com efeito, a relação causal do negócio jurídico firmado entre as partes foi 

devidamente demonstrada, tendo a ré confirmado a relação jurídica – 

embora afirme ter realizado o pagamento parcial do débito – somado aos 

documentos constantes dos autos, implicam na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. De mais a mais, a ré colacionou aos 

autos prova parcial de pagamento dos referidos cheques, portanto, em 

relação a tal montante (R$ 1.900,00), entendo existir prova do 

adimplemento (cf. art. 304 do CC), que é ônus do devedor, sublinhe-se. 

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NENHUM DOS 

CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE 

EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS PROBATÓRIO DO 

DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do 

CC. A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado 

na extinção da dívida (CC, art. 304). Cabe ao devedor, no momento do 

pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do 

adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, 

mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código 

Civil. (Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 19/12/2017) (grifo nosso). No que toca a atualização do 

débito, o STJ tem entendimento pacífico (firmado em sede de recursos 

repetitivos[5]) de que nas ações de cobrança de cheques (qualquer 

delas) a correção monetária incide a partir da emissão estampada na 

cártula e os juros de mora a partir da primeira apresentação do referido 

título de crédito. Neste contexto, o montante devido pelo réu, sem 

atualização monetária e acréscimo de juros, perfazia o montante de R$ 

7.472,00 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais), que deve ser 

decrescido do valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), já pago pela 

ré. Assim, o montante devido pela ré perfaz a monta de R$ 5.572,00 (cinco 

mil e quinhentos e setenta e dois reais), e deverá ser acrescidos de juros 

de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira 

apresentação à instituição financeira e correção monetária pelo INPC a 

partir da data de emissão do título. Por fim, para a atualização monetária 

supramencionada, os valores pagos pela ré devem ser descontados do 

titulo com data de emissão mais antiga. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido 

na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.572,00 (cinco mil e 

quinhentos e setenta e dois reais), que deverá ser acrescidos de juros de 

mora simples, a base de 1% (um por cento), acrescidos de juros de mora 

simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira 

apresentação à instituição financeira e correção monetária pelo INPC a 

partir da data de emissão de cada título. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 
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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, 11 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] 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. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA - MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

Tangará da Serra - MT, 17 de abril de 2018. EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ANGELO JUDAI JUNIOR NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000199-27.2018.8.11.0055 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARTE RECLAMANTE: FABIO LOURENCO DA 

SILVA. PARTE RECLAMADA: BANCO BRADESCO SA, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ, 78005-300. 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da PARTE RECLAMADA, acima 

qualificada, para comparecer a audiência de TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO Redesignada para o dia 19 de Julho de 2018, às 14h15min, 

na sede do juízo abaixo informado, podendo, se assim o quiser, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento às 

audiências importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. O 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência a de 

conciliação ou no prazo de 05(cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia, (enunciado 04 do Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais/MT), sendo obrigatória, nas causas de valor 

superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando 

de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Deverá(ão) o(a, s) intimado(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portanto documentos pessoais. 

Atenciosamente, LUCIANA TOGNON Gestora Judiciária Sede do juizado e 

Informações: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220-N 

Bairro: Jardim Mirante - Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 - 

Fone: (65) 3339-2700

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011237-19.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLIZE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 20 de Junho de 2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS DA CONCEICAO (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)

 

Autos n. 1000096-20.2018.8.11.0055 Autor: Lucas Martins da Conceição 

Réu: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem 

da ré, por uma dívida no valor de R$ 151,39 (cento e cinquenta e um reais 

e trinta e nove centavos), como prova certidão de restrição anexa aos 
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autos (cf. ID n. 11423867). Todavia, afirma peremptoriamente o autor que 

desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. Diante da afirmação da parte autora de que a inscrição foi 

indevida, caberia à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e 

mantida em nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma 

que os serviços foram devidamente contratados e que as cobranças em 

questão são decorrentes de exercício regular de direito, inexistindo 

cobrança indevida, tampouco dano moral decorrente desta. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor, a 

negativação advinda da cobrança por este e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. Embora ré 

alegue que houve contratação de seus serviços, não há qualquer 

comprovação idônea da ocorrência do referido pacto (sequer telas 

sistêmicas foram juntadas aos autos, sublinhe-se). Assim, uma vez 

invertido o ônus probatório, caberia a ré demonstrar que a pactuação de 

fato ocorreu, situação inexistente nos autos. Neste ínterim, entendo 

comprovado que no presente caso houve fraude perpetrada por falsário, 

razão pela qual imperiosa é a declaração de inexigibilidade do referido 

contrato. É oportuno salientar que a falta de cautela da empresa em seu 

procedimento de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não 

contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Não é 

outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme julgados abaixo colacionados: [...].Todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). [...] O fornecedor tem o dever de conferir de 

modo adequado os documentos de identificação do contratante no ato da 

celebração do contrato, e, se se sujeita aos riscos de uma contratação 

mais célere e simples, a lhe proporcionar ganhos, deve arcar com as 

consequências de tal risco, respondendo pelos danos que possa causar 

a terceiros. (Ap 26910/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) 

Nesse diapasão, comprovada a existência de fraude realizada por terceiro 

no presente caso, necessária é a declaração de inexistência do negócio 

jurídico em relação ao autor. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo 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 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor, e, por consequência, o declarar inexigível; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão do autor do cadastro de inadimplentes; c) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

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, 26 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ GUIRRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA: Em miúdos, o autor opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da r. sentença (ID n. 12087186) alegando a existência de 

omissão. A ré, embora intimada, quedou-se inerte. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Da análise do processado, verifico que assiste parcial razão a 

parte autora. Não há dúvidas de que houve manifestação a respeito da 
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multa diária requerida na petição inicial, isso porque a tutela antecipada foi 

confirmada em sentença. Entrementes, verifico que não foi fixada a data 

do trancamento do curso, tampouco analisado o pedido declaratório 

suscitado na inicial. Neste diapasão, é preciso fixar como data do 

trancamento do curso a data de abertura do procedimento administrativo, 

que se deu em 18.8.2017 (cf. ID n. 10147335) e, a partir de então, declarar 

inexigíveis as mensalidades correlatas ao curso trancado, devendo ser 

respeitadas as regras contratuais pertinentes ao trancamento do curso. 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES os embargos de 

declaração para retificar o dispositivo da r. sentença constante no ID n. 

11862519, que passará a ter a seguinte redação: Posto isso, julgo 

parcialmente procedente os pedidos, conforme Art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para: a) Confirmar medida liminar anteriormente concedida 

nos autos; b) Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

2.006,04 (dois mil e seis reais e quatro centavos) de forma simples, a título 

de dano material, acrescidos de juros de um por cento ao mês, devidos 

desde a citação, e correção monetária pelo INPC, contados da data do 

evento; c) Condenar, ainda, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo índice INPC, 

contados da data da sentença, mais juros de um por cento ao mês desde 

a data em que o dano ocorreu, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ; d) 

Declarar inexigíveis as mensalidades ocorridas após o trancamento do 

curso em 18.08.2017, devendo ser observadas as regras contratuais 

pertinentes ao trancamento supramencionado. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). No mais, ficam mantidas as 

demais determinações contidas na r. sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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, 14 de março de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. STURM EIRELI - ME (REQUERIDO)

GERALDO MARTINS CHAVES NETO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 22 de Agosto de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

NICOLAS CARBONERA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 8010518-66.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a parte autora se insurja contra 

os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se 

ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da temática 

posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“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, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 de março 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. 
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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, 26 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000042-54.2018.8.11.0055 Reclamante: JOYCE PAIXAO DOS SANTOS 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatóriodispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, em conformidade com o art. 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOYCE PAIXAO DOS SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

alega a parte autora que no dia 18/10/2017 teria ocorrido a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora n. 757463, 

em razão do inadimplemento das faturas 07 e 08/2017. Alega que buscou 

informações do ocorrido junto à concessionária, no dia em que o suposto 

corte teria ocorrido, bem como solicitou o restabelecimento de energia 

elétrica da UC em comento, sendo tal serviço efetivado apenas no dia 

23/10/2017. Por tais motivos, pugna pela condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00. A promovida em sua defesa afirma que não houve qualquer 

suspensão no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de 

faturas de consumo na unidade consumidora nº 757463, no dia 

18/10/2017 e que a situação noticiada pela autora jamais ocorreu. Afirma 

ademais que os números de protocolo citados pela autora, quais sejam, 

44529791, 44529820 e 44530217, tratam-se de reclamações de falta de 

energia, todas feitas em 03/11/2017. Sendo que ao encaminhar uma 

equipe técnica ao local nessa ocasião verificou que o disjuntor estava 

apenas desarmado, assim, relata que não houve a prática de nenhum ato 

ilícito por parte da concessionária de serviços públicos e que não restou 

demonstrado os danos morais por parte da reclamante. Requerendo por 

fim a improcedência da ação. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão 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(a) 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 da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso vertente, 

restou demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que apesar 

da empresa promovida alegar não ter havido suspensão no fornecimento 

de energia, tal fato restou demonstrado pela autora de forma efetiva. 

Afinal, a concessionária promovida não relatou acerca dos PROTOCOLOS 

N. 44529791 e 44529820, bem como, demonstrou com o documento Id. 

12193485 de em 13/10 já havia ordem de suspensão no fornecimento de 

energia elétrica da UC, tornando, assim, verossímil a alegação da autora. 

Nesta feita, ainda que a suspensão tenha ocorrido de forma devida, afinal, 

a autora afirma que estava com as faturas de consumo de energia sem o 

devido pagamento, era obrigação da concessionária de energia o 

restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 24h, sendo que 

a ausência de religação neste prazo se mostra uma falha na prestação do 

serviço essencial a ensejar compensação pelos danos causados à 

consumidora em questão. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de suspensão no fornecimento 

de energia, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada a demora no restabelecimento de fornecimento 

de energia da UC após o pagamento das faturas que ensejaram o corte, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. A jurisprudência é neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO. DEMORA EM RESTABELECER 

OS SERVIÇOS APÓS QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. SERVIÇO QUE DEVE SER PRESTADO DE FORMA 

ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 22 

DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 8.800,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 2.500,00, A 

FIM DE ADEQUAR-SE AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÀLOGOS. 1. Alegou a parte autora ter 

havido corte de energia elétrica em sua residência, sendo que mesmo 

após efetuar os pagamentos devidos houve a demora na religação da 

energia durou por mais de 15 dias. 2. A relação havida entre as partes 

litigantes é de consumo, sendo aplicável na espécie o art. 14, § 1º, do 

Código de Defesa do Consumidor, diante da prestação defeituosa do 

serviço, havendo plena aplicação das regras protetivas do Código de 

Defesa do Consumidor. 3.Cabe ressaltar que a ré responde objetivamente, 

pela natureza da atividade que exerce, pelos danos que esta possa vir a 

causar. A responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência 

dos serviços, sendo que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estendeu 

essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de 

serviços públicos. 4. Em decorrência do inadimplemento das faturas, a 

autora teve suspenso o serviço de energia elétrica, em 14/10/2015, 

conforme notificação de fl. 09. Todavia, providenciou no pagamento dos 

débitos na data da suspensão, conforme descrito pela própria ré em 

contestação (fl.26), sendo que o restabelecimento da energia restou 

concluído apenas em 02/11/2015, como reconhecido pela ré (fl.26), 

ocasionando à autora mais de 15 dias sem energia elétrica em sua 

residência. 5.A distribuidora agiu em desconformidade com o estabelecido 

no art. 176, inc.III, do Regulamento 414/10 da ANEEL. Desse modo, resta 

clara a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela ré e o 

descaso para com o consumidor. 6. A ré não se desincumbiu de 

demonstrar a impossibilidade de religação da energia no prazo legal, posto 

que junta apenas documentos produzidos unilateralmente como a relação 

dos atendimentos prestados às diversas ligações realizadas pela autora 

(fl.37/38). 7.Assim, tenho por correta, a condenação imposta pelo juízo de 

origem, consistente no pagamento de indenização a título de dano moral, 

frente à essencialidade do serviço suspenso por longo período. 8. A 

decisão merece reforma apenas no que diz respeito ao quantum 

indenizatório fixado (R$8.800,00), que merece redução para R$3.000,00, 

que melhor de amolda às circunstâncias do fato concreto, aos critérios da 

proporcionalidade, razoabilidade e aos parâmetros utilizados pelas Turmas 

Recursais Cíveis em casos similares. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006106678, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Rec Martins Facchini, Julgado em 28/06/2016) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 
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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$ 2.000,00 (dois 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. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, para 

CONDENAR a empresa promovida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento à parte autora JOYCE 

PAIXAO DOS SANTOS, a título de danos morais, a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m. contado da citação. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de março de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

[i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. 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, 26 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito
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Autos n. 1000101-42.2018.8.11.0055 Autor: Gustavo Henrique Leite Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 220,01 (duzentos e vinte reais e um centavo) 

como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 11433993). 

Todavia, afirma peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em 

questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que o autor não promoveu 

os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo 

a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. É cediço 

que atualmente as contratações de serviços prestados a distância, como 

telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, 

por intermédio das chamadas call centers, método rápido de adesão ao 

contrato do serviço público citado. Neste sistema moderno de relação 

consumerista se mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que 

seja declarada inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte 

do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando “telas” de 

seu sistema no qual resta comprovado o pacto entre autor e ré (linha 65 

999427059 – conta 0272914145). Bem como, há prova indicativa de 

requerimentos administrativos e pagamentos pelo autor, o que afasta a 

alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de igual modo, 

rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pelo autor nesses autos, conclui-se que a 

ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada entre autor e ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 
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inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Assim, 

conclui-se que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. De mais a mais, é oportuno salientar que existe inscrição 

preexistente por inadimplemento à época da inscrição do autor no 

cadastro de inadimplentes (cf. certidão de negativação inserida no ID n. 

11433993). Tal inscrição ainda encontra-se hígida, uma vez que no 

processo de n. 1000100-57.2018.8.11.0055, também em tramite neste 

Juizado Especial Cível, foi reconhecida a necessidade de perícia fonética 

dos áudios juntados, que possivelmente indicam a contratação dos 

serviços pelo autor. Portanto, aos autos incide o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. [...] 

Além disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com vários 

registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). Neste contexto, inexistiria direito a compensação por danos 

morais no presente caso, embora houvesse direito ao cancelamento da 

inscrição se comprovada a inexistência da contratação – o que não é a 

situação dos autos, frise-se. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Autos n. 1000099-72.2018.8.11.0055 Autora: Jaqueline Aparecida 

Sanches Souza Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da 

empresa ré por uma dívida no total de R$ 598,37 (quinhentos e noventa e 

oito reais e trinta e sete centavos), como prova a certidão de restrição 

anexa aos autos (cf. ID n. 11433545). Todavia, a autora afirma 

peremptoriamente que desconhece a dívida em questão, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não realizou 

os pagamentos decorrentes do serviço de telefonia móvel contratado. 

Neste caso, havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de 

débitos), cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado 

entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. 

documentos anexos à contestação em ID n. 12310813 e ss.) a realização 

do negócio jurídico juntando cópia do contrato devidamente assinado pela 

autora – assinatura idêntica a dos documentos juntados com petitório 

inicial, frise-se. Neste ponto, reitera-se a desnecessidade da produção de 

prova pericial para verificação das assinaturas constante no instrumento 

particular e documentos juntados com a petição inicial porque são 

visivelmente semelhantes. Assim, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que a autora contratou os serviços ofertados pela ré, porém 

quedou-se inadimplente. Portanto, as alegações de inexistência de 

contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. 

Diante disso, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. O que 

implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

bem como ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 
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mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. A prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por não ter sido juntado aos autos 

comprovante de pagamento do débito inscrito, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. De mais a mais, é oportuno salientar que existem 

inscrições e protestos preexistentes por inadimplemento à época da 

inscrição da autora no cadastro de inadimplentes (cf. certidão de 

negativação inserida no ID n. 114335545). Neste caso incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). Portanto, inexistiria direito a compensação por danos morais 

no presente caso, embora houvesse direito ao cancelamento da inscrição 

se comprovada a inexistência da contratação – o que não é a situação 

dos autos, frise-se. No que tange a notificação prévia de inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERE DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000746-67.2018.8.11.0055 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 12328305). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, 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, 28 

de março 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, 28 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(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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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001284-82.2017.8.11.0055 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. 12341230), 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, 28 de março 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, 28 de 

março 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000514-89.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Em miúdos, a parte 

promovida opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença, alegando 

omissão em relação à aplicação da Súmula 385 do STJ ao feito. A parte 

reclamante foi intimada para contrarrazoar os embargos (cf. ID 14748783), 

no entanto, permaneceu inerte, conforme certidão lançada nos autos (cf. 

ID 12123947). É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o 

cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Da análise do processado, verifico que 

assiste razão à embargante, isso porque o projeto de sentença foi omisso 

em relação à aplicação da Súmula 385 do STJ ao feito, já que quando das 

anotações por parte da Ativos – em 21/02/2016 – já existiam anotações 

em nome da parte autora por partes diversas. Nesta feita necessária se 

faz a aplicação da Súmula 385 do STJ – isso por que os fundamentos do 

enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, 

havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do 

devedor, embora seja possível o cancelamento da inscrição posterior no 

caso desta ser indevida. Assim, forçoso é o cancelamento da inscrição 

citada, embora seja inexistente o dever de reparação por danos morais. 

ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os termos dos embargos de 

declaração opostos pela embargante, considerando a omissão existente 

na r. sentença. Desse modo, retifico a sentença alhures exarada, que 

passará a ter a seguinte redação na parte dispositiva: 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito negativado pela Reclamada; b) determinar o cancelamento da 

inscrição no cadastro de inadimplentes desta relação jurídica decorrente 

e; c) Julgar improcedente o pedido de danos morais, aplicando ao caso 

concreto a súmula 385 do STJ. No mais, ficam mantidas as demais 

determinações contidas na r. sentença. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de março 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, 30 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIRA DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001211-13.2017.8.11.0055 Autora: Josenira Dos Santos Maia 

Ré: Ace Seguradora S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista, 

inclusive no tocante a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. 

VIII do CDC. Em síntese, a autora narra que contratou seguro pessoal da 

ré, porém salienta que esta se negou a cobrir os gastos decorrentes de 

acidente sofrido, sob o argumento de não cobertura de invalidez parcial e 

temporária. A ré controverte os fatos e esclarece que os referidos danos 

não estão cobertos pela proposta de seguro (que apenas cobre invalidez 

permanente e total). Assim, não faria jus a autora à indenização pleiteada. 

Após detida análise das provas juntadas aos autos, entendo não assistir 

razão a autora. Explico: Restou incontroverso – diante das alegações da 

autora e da ré – que a incapacidade da autora foi parcial e temporária, 

razão pela qual se mostra desnecessária a realização de perícia médica 

no presente caso. Ademais, em que pese a autora afirmar existir falha no 
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dever de informação, é inequívoco que este foi prestado a contento. Isso 

porque, de acordo com o áudio juntado aos autos (02m10s) – foi lhe 

informado expressamente que o seguro ofertado apenas cobriria auxilio 

funeral decorrente de morte acidental, invalidez permanente e total por 

acidente, e invalidez permanente e total em veículo particular. Portanto, 

entendo respeitadas as diretrizes legais insculpidas no art. 31 do CDC. 

Ainda, consigno que os riscos cobertos foram informados de forma clara, 

não existindo dúvida a respeito da amplitude do seguro em questão, 

portanto não há incidência do art. 47 do CDC. Neste diapasão, 

considerando que havia informação precisa a respeito dos termos 

contratuais – que foram informados expressamente na oferta do seguro 

em questão (cf. áudio anexo aos autos) –, é preciso reconhecer que a 

negativa de cobertura pela seguradora ré tem por base exercício regular 

de direito, na forma do art. 188, I do CC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS 

MORAIS – SEGURADORA – APÓLICE – RISCO EXCLUÍDO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não há que se falar em dano moral a ser pago ao 

segurado quando a apólice dispõe expressamente que tal dano não está 

coberto pelo contrato. A ampliação da proteção securitária implica 

aumento do investimento financeiro disponibilizado pelo segurado, sem o 

qual não se pode admitir o ressarcimento de despesa não pactuada. (Ap 

145114/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) 

(grifo nosso). (grifo nosso). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001551-54.2017.8.11.0055 Autora: Rayane da Silva Costa Réu: 

CNOVA Comércio Eletrônico S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem 

da ré por uma dívida no valor de R$ 52,30 (cinquenta reais e trinta 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 

11119709). Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a 

dívida em questão por não adquirido nenhum produto da ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Diante 

da afirmação da parte autora de que a inscrição foi indevida, caberia à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua contestação, não controverte os fatos 

narrados pela autora, apenas informa que não há prova dos danos 

suportados por esta. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pela autora, a negativação advinda da 

cobrança e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

parcial razão a autora. Embora ré alegue que não há prova dos danos 

suportados pela autora, é inequívoco que a discussão dos autos versa 

sobre a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes (que, de acordo 

com o entendimento pacífico do STJ, no caso de ilicitude do ato, prescinde 

de prova efetiva do dano). Assim, sem demonstração da contratação pela 

autora – sequer foram juntadas telas sistêmicas, frise-se – é preciso 

reconhecer que inexiste supedâneo fático e jurídico para a citada inclusão 

no cadastro de inadimplentes. É dizer, a inscrição da autora no cadastro 

de inadimplentes se mostra ilegítima in casu, razão pela qual imperiosa é a 

declaração de inexigibilidade do referido débito. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo 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 
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(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 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome da 

autora, e, por consequência, os declarar inexigíveis; b) Condenar a ré ao 

pagamento a autora do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Opino por confirmar a tutela antecipada 

alhures deferida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 

de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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 abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CONSTANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 09 de Abril de 2018, às 15h00min.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000985-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

10471549. 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, 17 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

10472154. 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, 17 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON REIS DELLALIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000862-73.2018.8.11.0055 Autora: Janderson Reis Dellalibera 

Ré: Caixa Econômica Federal PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando os autos, verifica-se que o autor 

propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA perante o Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Entrementes, é necessário 

reconhecer a incompetência absoluta no presente caso porque a citada 

ação foi proposta em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (empresa 

pública federal). Portanto, conforme art. 109, inc. I da Constituição Federal, 

o processamento e julgamento do feito compete a Justiça Federal, sendo 

imperiosa a extinção do feito sem julgamento de mérito. Nesse sentido: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE 

PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais Estaduais quando a demanda envolve 

interesse de ente público federal. [...] (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 559805820148110001/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

24/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) Ante o exposto, reconheço, de 

ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e 

julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. 3. 

DISPOSITIVO: Isto posto, em face da incompetência absoluta, opino por 

reconhecer a incompetência deste Juizado e, com fundamento no artigo 

109, I da Constituição da República c/c art. 51, IV da Lei 9.099/95, declarar 

extinto, sem resolução do mérito, o presente feito. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, 

da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo 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, 04 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001319-42.2017.8.11.0055 O réu opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença proferida. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora não tenha sido acolhida a tese do 

embargante, há fundamento suficiente na decisão embargada que 

reconheceu a ocorrência de danos morais no presente caso. Ademais, o 

presente processo tem por causa de pedir inscrição indevida da 

embargada no cadastro de inadimplentes decorrente de ato ilícito praticado 

pelo embargante, fato que não guarda estreita correlação com o divórcio 

anteriormente alvo de tutela judicial. Assim, não se reconhece a 

incompetência absoluta informada. De mais a mais, de acordo com o 

Enunciado n. 162 do Fonaje, o art. 489 do CPC não se aplica ao Sistema 

dos Juizados Especiais, considerando a especialidade do sistema e o 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Deste modo, inexistente vício na 

sentença, é necessário reconhecer que os embargos de declaração não 

são via própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a 

posição do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos 

dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente 

fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, 

IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise 

de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível 

nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela 

Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo 

Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE LEVARAM A 

MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - PRETENSÃO 

DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

(art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento 

da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é 

possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência 

dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na 

presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar 

as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“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, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Neste diapasão, se 

mostra impossível retificar a sentença nos termos propostos pelo 

embargante. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos de 

declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 
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inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 04 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 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, 04 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC BALDUINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE GOMES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001250-10.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há omissão 

na decisão proferida por este juízo. Embora a parte autora se insurja 

contra os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação 

refere-se ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação 

ou no dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos 

embargos opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da 

temática posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas 

teses, há fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual 

se demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“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, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 241 de 538



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, 03 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR PEREIRA DOS SANTOS (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)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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 da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como declarar que houve a citação da reclamada, uma vez 

que a correspondência encaminhada sequer foi recebida no endereço 

informado (ID 12647117). O acesso do advogado da reclamada no sistema 

PJe, para análise do presente processo, também não tem o condão de 

tornar a reclamada citada, especialmente porque não há nos autos 

procuração do referido patrono com poderes por ela outorgados. No 

tocante ao pedido alternativo de citação por hora certa, não há sentido 

algum na utilização, no âmbito dos Juizados Especiais. Conforme 

entendimento sufragado, há muito, pela jurisprudência das Turmas 

Recursais, conforme consta do Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato de 

citação recebido no endereço da parte é plenamente válido, desde que 

identificado o seu recebedor. Por outro lado, considerando que a 

reclamante demonstrou que a reclamada, de fato, reside no endereço 

informado, DETERMINO que a citação/intimação seja realizada por Oficial 

de Justiça, consignando que caso a reclamada não esteja no local a 

contra-fé poderá ser entregue a qualquer pessoa, identificando-se 

adequadamente o recebedor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTA HELENA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, ás 14h00min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, ás 14h45min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001388-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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/MT, 17 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERREIRA 18701592840 (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO NERI DE MATOS (TESTEMUNHA)

JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, ás 15h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000394-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOULART DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)
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Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, ás 15h45min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ALVES DE ALMEIDA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 24/04/2018, ás 13h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000441-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do Id 12755556. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 17 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER KARINE SABARA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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):

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, 17 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FIRMINO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência. A reclamante informa na inicial que não conseguiu aditar o seu 

financiamento estudantil neste semestre e por consequência efetuar sua 

matrícula, em razão de cobranças de débitos já pagos por meio do FIES. 

Com efeito, a reclamante junta no ID 12692065 a cobrança de débito 

referente a mensalidade escolar no valor de R$ 1.285,00, vencido aos 

12.9.2016, ao passo que referido débito foi pago por meio do FIES, 

consoante se extrai do documento juntado no ID 12692039. Ademais, na 

tela juntada na inicial há demonstração de que a própria reclamada 

reconhece o erro na cobrança da mencionada mensalidade em razão da 

reclamante possuir financiamento estudantil. Assim, tudo leva a crer que a 

reclamada não enviou a documentação necessária para o aditamento do 

FIES do primeiro semestre deste ano em razão da existência de débito 

pendente em seu sistema, o que a está impedindo de efetuar sua 

rematrícula e ter acesso ao portal do aluno. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a não realização da matrícula e das 

atividades curriculares ensejará na reprovação da reclamante no curso 

citado na inicial, do que resultará evidentes prejuízos. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. 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. 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, 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 a reclamada regularize a matrícula da reclamante e 

disponibilize acesso ao Portal do Aluno, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00, até o limite de 40 salários mínimos. 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, 16 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 
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Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE CARVALHO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000345-98.2018.8.11.0045 Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que visa a obtenção de aposentadoria por idade urbana, com pedido de 

concessão de tutela de urgência. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Isso 

porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91 em seu artigo 

48 para a obtenção da aposentadoria do trabalhador urbano por idade, 

quais sejam: a) cumprir a carência exigida em lei; e b) a idade mínima de 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher. O 

critério objetivo, ou seja, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos 

autos, evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos - nascida em 11/03/1956 (Id 11607003). Por outro 

lado, exige o já citado artigo 48 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

período de carência mínimo, que, em resumo: a) Para os segurados 

inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como 

para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social 

Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e 

especial obedecerá à tabela inserida no artigo 142 da Lei 8.213/91 

(variante conforme o gênero e o tempo de trabalho urbano/rural), e 

segundo a qual, tendo a implementação das condições se dado a partir do 

ano de 2011, a carência é de 180 meses (contribuições); b) Para os 

segurados inscritos na Previdência Social Urbana após 24 de julho de 

1991, o prazo de carência mínimo será de 180 meses (contribuições), de 

acordo o artigo 25, inciso II, da Lei do plano de benefícios (com redação 

dada pela Lei nº 8.870, de 1994). Dessa maneira, para saber qual o 

número de meses/período de carência que deverá ser comprovado, 

necessário se faz a análise de 02 (dois) elementos: a) a data da inscrição 

na previdência social (se antes ou depois de 24 de julho de 1991); b) se 

antes, o ano de implementação das condições. Pois bem. No caso dos 

autos, denota-se que a parte autora se inscreveu/começou a contribuir 

para a previdência social em 01/03/1971 (conforme Id 11607003), 

portanto, antes de 24 de julho de 1991, razão pela qual é de ser 

observada a tabela inserida no artigo 142 da Lei 8.213/91. E, de acordo 

com referida tabela, considerando que a implementação das condições da 

autora (idade mínima) se deu após o ano de 2011, mister a comprovação 

do período de carência mínimo de 180 (cento e oitenta) 

meses/contribuições. Analisando o “Demonstrativo da Simulação do 

Cálculo do Tempo de Contribuição” emitido pelo próprio INSS e 

apresentado na petição inicial, verifica-se que a parte autora possui tempo 

de contribuição superior a 15 (quinze) anos, ou seja, superior a 180 

(cento e oitenta) meses. No que se refere à distinção feita pelo INSS 

quanto ao “total de carência em contribuições” e “total de carência 

doméstica em CTPS e outras”, resultando supostamente na 

desconsideração de período no qual não houve o recolhimento das 

contribuições pelo empregador, a jurisprudência é uníssona ao conferir ao 

empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições 

previdenciárias de seu respectivo empregado, sendo que a falta ou o 

atraso do recolhimento não pode ser tomada em prejuízo do empregado, 

parte hipossuficiente na relação. Portanto, não é legítimo que a autora 

suporte o ônus da desídia do empregador, até porque a competência para 

fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais é do INSS, conforme 

dispõe o artigo 229, inciso I do Decreto n.º 3.048/99. 3. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS a 

implantação do benefício de aposentadoria por idade à parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). a) O NOME DA SEGURADA: MARIA FRANCISCA DE CARVALHO 

DOURADO; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE; 

c) CPF: 352.949.571-91; d) A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA; e) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Quanto ao rito de tramitação, é 

cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se 

pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17/05/2018, às 17h30min. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, 

ainda, para comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, 

rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas 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). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA POMMER SCHWINN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002105-53.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 AUTOR: 

ANGELICA POMMER SCHWINN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação do(a)s advogado(a)s da parte 

autora para, no prazo legal, apresente impugnação à contestação. Lucas 

do Rio Verde - MT, 17 de abril 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117250 Nr: 7964-04.2015.811.0045

 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: ALESSANDRA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEÍCULOS 

LTDA-ME, SINOPEÇAS RETIFICA DE MOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT, 

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - OAB:13297/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 117250

TIPO: ORDINÁRIA
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Vistos etc.

 O objeto de prova já foi produzido, conforme constou em ata de 

audiência, produzido por oficina, já que dependia exclusivamente de prova 

pericial para o deslinde da causa.

 Indefiro a realização de audiência de instrução para ouvidas, vez que as 

partes se ajustaram a respeito de como a prova seria produzida e a 

mesma foi executada sem qualquer reclamação.

 Sem manifestação, venham os autos conclusos para sentença.

 Intime-se a Defensoria.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40321 Nr: 633-10.2011.811.0045

 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: FÁBIO RODRIGO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:13970-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 40321

TIPO: INVENTÁRIO

Vistos etc.

 O advogado das herdeiras insiste que o juízo adote a avaliação do 

município, sendo que nela a municipalidade avaliou apenas um terreno, 

sem o imóvel construído.

 Logo, não podemos acatar o pedido do advogado, (cuja avaliação 

particular é bastante antiga), mesmo porque, ele não juntou nenhuma 

avaliação contemporânea à realizada pelo Oficial de Justiça, para que 

pudéssemos avaliar eventual discrepância de valores.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15243 Nr: 1146-85.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAKIRI, ROSANE TEREZINHA NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:OABMT 13.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:7206-B/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 15243

TIPO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos etc.

 As partes fizeram acordo (fls. 39/41), e o mesmo foi homologado, 

vertendo-se em título executivo judicial (fl. 46) sem qualquer recurso das 

partes.

 Tendo em vista que o Executado está reclamando (fls. 168/174) que não 

teve a oportunidade de ser intimado (do cumprimento de sentença) que, na 

verdade, na legislação da época ocorria na pessoa do advogado (art. 

475-J do CPC). Não é o caso de citação, mas de intimação, portanto, não 

se aplica a jurisprudência juntada pela Executada.

 Quanto à falta de intimação para se manifestar quanto aos cálculos 

juntados, deveria ter a parte utilizado a disposição do art. 272, § 8º do 

CPC.

 Mas, como o Executado quer ser intimado para gozar da oportunidade de 

entregar o produto, intime-se (pela advogada) para a entrega do bem no 

prazo de 15 dias.

 Intime-se também a outra executada, com a mesma finalidade, através do 

advogado que foi constituído a fl. 43 (devo registrar que os executados 

são casados, mas possuem advogados diferentes neste processo, e 

advogada igual no feito 15232).

 Intime-se o credor para as providências do art. 175 verso e se manifestar 

quanto à alegação de aplicação em dobro da multa fixada, tudo no prazo 

de 15 dias.

 Passados 12 anos do acordo não cumprido, não é o caso de liberação de 

penhoras por falta de intimação pessoal do cumprimento de sentença, vez 

que não era o caso na época, a menos que os devedores depositem em 

juízo o valor devido.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 507 Nr: 63-78.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anchieta da Silva - 

OAB:23405/MG

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 507

TIPO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos etc.

 Abra-se vista para a Executada do novo cálculo apresentado pela 

Exequente, para manifestação em 15 dias.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33045 Nr: 2654-27.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT- 3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 33045.

Vistos etc.

I. Atente-se a secretaria quanto a qualificação da empresa autora e 

proceda-se com as alterações necessárias no sistema Apolo bem como a 

capa dos autos.

II. CUMPRA-SE despacho proferido à fl. 203, integralmente.

 III. Intime-se. Cumpra-se.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106352 Nr: 1996-90.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDM, EDM, CD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA FLÁVIA MESQUIA - 

OAB:19.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte, devidamente intimada, deixou de pagar ou 

nomear bem. Dessa forma, impulsiono o feito e intimo o douto procurador 

para que manifeste nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34302 Nr: 4099-80.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.0416332

 Certifico e dou fé que a parte, devidamente intimada, deixou de pagar ou 

nomear bem. Dessa forma, impulsiono o feito e intimo o douto procurador 

para que manifeste nos autos no prazo de 15 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001473-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIS ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002999-92.2017.8.11.0045

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:

IZABEL MALHEIRO PECHINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002999-92.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: IZABEL MALHEIRO PECHINI 

Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe 

sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 15 de Agosto de 2017 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003000-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE P. DA S. L. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003000-77.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: ELIZABETE P. DA S. L. DOS 

SANTOS - ME Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 

13/2013-CGJ, que dispõe sobre as execuções fiscais com valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso), DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

baixa na distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para 

tomar ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a 

transcrever: “Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas 

provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste 

artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 15 de Agosto de 2017 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003030-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR COMINETTI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003030-15.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: MOACIR COMINETTI - ME Vistos. 

1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre 

as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO 

O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. 

Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos 

do referido provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar 

o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 16 de Agosto de 2017 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000135-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)
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JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIDELSUITA SILVA NOVAES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1000135-47.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: JAIDELSUITA SILVA NOVAES - 

ME Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que 

dispõe sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 25 de Janeiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000188-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO SIMOES COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1000188-28.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: JULIO SIMOES COSTA Vistos. 1. 

Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as 

execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT 

(Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se 

a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde,25 de Janeiro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112151 Nr: 5005-60.2015.811.0045

 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: DEBORA ROBERTA BONAFIN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada às fls. 116/118, com 

fundamento no que dispõe o artigo 1.031 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Com o trânsito em julgado e quitadas 

as custas, expeça-se alvará para levantamento dos valores em espécie, 

citados nos itens 2, 4, 5 e 6 de fl. 117, em nome da inventariante, a qual 

deverá ser intimada para apresentar no prazo de 10 (dez) dias após o 

levantamento o respectivo comprovante de pagamento da DARF referente 

à dívida ativa que a autora da herança possuía com a União, bem como 

declaração dos herdeiros informando o recebimento do percentual que 

lhes cabia em relação ao valor remanescente. 3.2. Após, a Fazenda 

Pública deverá ser intimada para se manifestar quanto ao pagamento de 

todos os tributos, e não havendo impugnações, expeça-se o respectivo 

formal de partilha e alvarás referentes aos bens restantes ( citados nos 

itens 1 e 3 de fls. 116v/117) por ele abrangidos, tudo nos termos do artigo 

659, § 2º do CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo.3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se, dando-se ciência aos interessados e às Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112904 Nr: 5444-71.2015.811.0045

 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: EVERALDO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser 

analisadas in status assertionis (abstrato), isto é, conforme as afirmações 

feitas pelo autor na inicial.

Sobre a matéria, ensina Luiz Guilherme Marinoni: “O que importa é a 

afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a 

realidade, que já seria problema de mérito”. (Novas Linhas do Processo 

Civil, 3 ed., São Paulo: Malheiros, p. 212).

No caso dos autos, a análise da demanda instaurada revela que a medida 

aviada é adequada e necessária para a pretensão apontada na inicial, de 

modo que não se faz necessário a existência do direito material para que 

a parte possa estar em juízo, ademais, a alegação de inexistência de 

fundamentação fática da pretensão reclama análise de mérito.

Rejeito a preliminar.

2. Portanto, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, 

art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, 

II) seguintes: a) qual a jornada de trabalho realizada pelo autor a partir de 

2011, inclusive intervalo intrajornada; b) se os espelhos de ponto 

acostados ao feito eram preenchidos pelo próprio autor; c) se o autor 

laborou em local insalubre e, caso positivo, qual o grau de insalubridade e, 

igualmente, qual o período; d) se houve dano moral suportado pelo autor, e 

se seus pressupostos restaram configurados; d) critérios para aferição 

de eventual valor dos danos morais; e) demais pontos que sejam 

verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse 

para o deslinde da causa.

3. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 

judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe ao autor 

a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(CPC, art. 357, III c/c 373, I e II).

4. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 
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pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

5. A parte autora (if. 370/371 e f. 374) pugnou pela produção de prova 

testemunhal e perícia contábil, ao passo que a parte requerida (f. 373) 

requereu o depoimento pessoal da parte autora, prova testemunhal, prova 

documental, prova pericial contábil e prova pericial acerca da alegada 

insalubridade.

6. Indefiro a realização de prova pericial contábil, porquanto a regularidade 

dos pagamentos efetuados e divisor utilizado, caso procedente o pedido, 

poderá ser realizado em sede de liquidação, observando-se, então, 

eventuais parâmetros fixados da sentença.

7. Defiro as demais provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 8. Para prova pericial, nomeio como perita a engenheira de segurança do 

trabalho Vera Lúcia Kunzler, com endereço comercial na Rua dos Ypes, 

2.848 – W, em Lucas do Rio Verde – MT, podendo ser contatada pelo fone 

comercial (65) 99945-5802, email: vera.luciakunzler@gmail.com, a qual 

deverá ser intimada para a realização do exame pericial, informando nos 

autos data da realização da perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

a fim da Serventia cumprir todos os atos necessários, bem como para, no 

prazo de cinco (05) dias, apresentar proposta de honorários. A requerida 

responderá pelos honorários relativos à perícia solicitada. Assim que 

apresentada a proposta de honorários pelo perito, intime-se para depositar 

o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. 

Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos honorários 

periciais a favor do perito, antes do início da perícia. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados da data da perícia.

 9. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário (CPC, art. 465).

 10. Após, realizada a perícia e apresentado o respectivo laudo, 

intimem-se às partes para, querendo, apresentarem manifestação, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, 

art. 477, §1º).

11. Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal da parte autora, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2018, às 

14:00 horas. Intime-se pessoalmente a parte autora, com as advertências 

de estilo.

 12. Intimem-se as partes para apresentar rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias. (CPC, art. 357, § 4º)

13. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou 

intimar as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

14. Expeça-se o necessário.

15. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 1039-65.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIR PREZOTTO, SALETE INÊS CARBONARI 

PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao valor da proposta dos honorários periciais. O 

impugnante não trouxe qualquer demonstrativo da irrazoabilidade ou 

desproporcionalidade da proposta apresentada, se limitando a alegações 

genéricas.

E m  r á p i d a  p e s q u i s a  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s 

(http://www.ibape-sp.org.br/util/arquivos/ibape-sp-regulamento_de_honor

a r i o s . p d f ;  h t t p : / / w e b c a c h e . g o o g l e u s e r c o n t e n t . c o m / s e a r c h ?

q=cache:nRBQSo6wFi8J:www.micheliniconsultoria.com.br/files/download

/62/TABELA_DE_HONORARIOS_MINIMOS_2015.__MICHELINI.doc+&cd=1&

hl=en&ct=clnk&gl=br), nota-se que a perita não destoou do valor 

hora/tempo gasto/complexidade trabalho fixados pelos órgãos reguladores 

suso referidos, pelo contrário, o valor/hora se mostrou adequado.

Portanto, dou por válida a proposta apresentada. Intime-se o banco réu 

para o depósito em 05 dias, devendo a Sra. Gestora dar cumprimento 'in 

totum' à decisão de f. 243.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119527 Nr: 296-45.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLINDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 6567-41.2014.811.0045

 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: JOSÉ MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39434 Nr: 4461-48.2010.811.0045

 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: AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pleito de fl. 717, visando auxiliar no procedimento de auditoria 

da parte requerida.

2. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os documentos listados à fl. 718, ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo.

3. Após, nova intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123639 Nr: 2369-87.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.R.L LTDA - SUL 

NORTE ATACADO E VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEART SERAL BRASIL METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE POMINI RAMOS - 

OAB:30914

 Vistos.

1. Defiro o pagamento das custas processuais remanescentes em 08 

(oito) parcelas.

2. Encaminhe-se os autos ao Cartório Distribuidor/Contadoria para que 

seja procedida a alteração do valor da causa, passando a figurar a 

quantia de R$ 289.820,50 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte 
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reais e cinquenta centavos).

3. Determino, ainda, que seja procedido o cálculo das custas 

remanescentes a serem pagas, tendo em vista a alteração do valor da 

causa.

4. Após, com vista a possibilitar a realização do parcelamento, deverão 

ser cumpridas as disposições contidas no Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux:

4.1. Encaminhar cópia da presente decisão, bem como do cálculo das 

custas processuais remanescentes para o Departamento de Controle e 

Arrecadação, através do e-mail dca@tjmt.jus.br.

4.2. Após o departamento responsável realizar o registro no sistema, a 

parte autora deverá acessar o site do Poder Judiciário de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), clicar no link “Emissão de Guias Online” e escolher a 

o p ç ã o  “ D i s t r i b u i ç ã o / M e d i a ç ã o ”  n a  c o l u n a  “ P r i m e i r a 

Instância-Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O sistema 

alertará a seguinte mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para 

esse processo deseja emitir sua Guia”, momento em que a parte emitirá a 

guia para o devido pagamento.

4.3. O acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser efetuado 

no site do Poder Judiciário (www.tjmt.jus.br), link “Emissão de Guia 

Online”, escolher a opção “Guias do Processo”, na coluna “Consulta” 

lançar a numeração do processo. Neste caso, o sistema irá dispor todas 

as guias emitidas, pagas e vincendas, vinculadas ao processo”.

4.4. O autor deverá mensalmente juntar o comprovante de pagamento da 

parcela nos presentes autos.

5. Em análise ao feito, resta verificado que não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (CPC, art. 329) ou de julgamento antecipado da 

lide (CPC, art. 330), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 

331, § 2º) seguintes: a) Se os produtos adquiridos pela autora apresentam 

vícios a ensejarem a rescisão contratual; b) Se houve dano moral e qual a 

extensão do eventual dano; c) Demais pontos que sejam verificados no 

decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde 

da causa.

6. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

7. A parte autora pugnou (f. 67) pela produção da prova testemunhal. A 

parte requerida (f. 68) pelo depoimento pessoal do representante legal da 

parte autora, produção de prova testemunhal e prova pericial.

6. Defiro as provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

8. Para prova pericial, nomeio a empresa Real Brasil Consultoria, com sede 

à Avenida Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 408, Bosque da Saúde, na 

cidade de Cuiabá, CEP 78050-000, telefone 65 3052-763, que deverá ser 

intimada para a realização do exame pericial, informando nos autos data 

da realização da perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, a fim da 

Serventia cumprir todos os atos necessários, bem como para, no prazo de 

cinco (05) dias, apresentar proposta de honorários. A parte requerida 

responderá pelos honorários relativos à perícia solicitada. Assim que 

apresentada a proposta de honorários pela perita, intime-se para depositar 

o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. 

Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos honorários 

periciais a favor do(a) perito(a), antes do início da perícia. Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da data da perícia.

 9. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário. O assistente 

técnico, caso indicado, oferecerá seu parecer no prazo de 10 dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 433, parágrafo 

único).

10. Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal da parte autora, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/06/2018, às 

14:30 horas. Intime-se pessoalmente a parte autora, com as advertências 

de estilo.

11. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias.

12. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107460 Nr: 2564-09.2015.811.0045

 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: DAVI CUNHA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do requerido para que, no prazo de 05 dias especifique nos 

autos as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119259 Nr: 122-36.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONE WERICO LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do requerido para que, no prazo de 05 dias especifique nos 

autos as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 5709-73.2015.811.0045

 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: LUCAS NUNES ZANCHI

 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, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Intimação do requerido para que, no prazo de 05 dias especifique nos 

autos as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18921 Nr: 365-29.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE GRANDI ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Certifico e dou fé que, fica redesignada a audiência para o dia 22/05/2018 

às 15:00h no Cejusc deste Juizo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 4939-80.2015.811.0045

 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: TATIANE FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação da parte REQUERIDA:"5. Caso infrutífera a conciliação e, 

ausente qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se 

as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 9184 Nr: 543-80.2003.811.0045

 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: NELSON RIGO, GEMA MARIA RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9.926-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada às fls. 143/146, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Encaminhe-se os autos para o 

cartório distribuidor realizar a alteração do valor da causa, considerando o 

valor do patrimônio inventariado, qual seja R$ 2.013.878,00 (dois milhões, 

treze mil, oitocentos e setenta e oito reais).3.2. Com o trânsito em julgado e 

quitadas as custas, após a comprovação e a manifestação da Fazenda 

Pública quanto ao pagamento de todos os tributos, que deverá ser 

intimada para esse único fim, expeça-se o respectivo formal de partilha e 

alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, se o caso, tudo nos 

termos do artigo 659, § 2º do CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se, dando-se ciência aos interessados e às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001258-80.2018.8.11.0045

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:

GILSON JUNIOR CRISTOFOLINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte requerida 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. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para comparecerem na perícia agendada para o dia 

19 de maio de 2018, às 13:00horas, no Edifício G8, localizado na Avenida 

Paraná esquina com a Rua Espumoso, 1º andar, sala 03, com o perito Dr. 

Mario Kaway Filho.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002536-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODETE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para comparecerem na perícia agendada para o dia 

19 de maio de 2018, às 13:00horas, no Edifício G8, localizado na Avenida 

Paraná esquina com a Rua Espumoso, 1º andar, sala 03, com o perito Dr. 

Mario Kaway Filho.OBS: O atendimento será feito por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001025-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para comparecerem na perícia agendada para o dia 

19 de maio de 2018, às 13:00horas, no Edifício G8, localizado na Avenida 

Paraná esquina com a Rua Espumoso, 1º andar, sala 03, com o perito Dr. 

Mario Kaway Filho.OBS: O atendimento será feito por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001956-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para comparecerem na perícia agendada para o dia 

19 de maio de 2018, às 13:00horas, no Edifício G8, localizado na Avenida 

Paraná esquina com a Rua Espumoso, 1º andar, sala 03, com o perito Dr. 

Mario Kaway Filho.OBS: O atendimento será feito por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1596 Nr: 2-57.1997.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 55, § 3.º do 

Código de Processo Civil, RECONHEÇO a existência da conexão de ações, 

entre os processos cíveis n.º 540-67.1999.811.0045, código 2563, e n.º 

2-57.1997.8.11.0045, código 1596.INDEFIRO o pedido de juntada dos 

documentos anexados nas fls. 1184/1189 dos autos. É que a produção da 

prova documental deve se materializar quando do ajuizamento da petição 

inicial ou na contestação e, excepcionalmente, após a superação da fase 

postulatória, quando surgirem documentos novos, decorrentes de fatos 

supervenientes ou que tenham sido conhecidos pela parte em momento 

posterior [art. 434 e art. 435, ambos do Código de Processo Civil/2015]. Na 

hipótese concreta, os documentos, que se objetiva juntar ao processo, 

não se constituem, propriamente, como novos, visto que a requerente já 

tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da 

a ç ã o ,  n ã o  l a n ç a n d o  m ã o  d e l e s  o p o r t u n a m e n t e . 

Desentranhem-se.Proceda-se o apensamento deste processo aos autos 

do  p rocesso  c íve l  n . º  540-67 .1999 .811 .0045 ,  cód igo 

2563.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001322-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001322-90.2018.8.11.0045. Com efeito, segundo a norma 

de regência, a distribuição do processo torna prevento o Juízo [art. 55 do 

Código de Processo Civil/2015] e, para evitar a vulneração do princípio do 

juiz natural, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, 

for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou 

que sejam parcialmente alterados os réus da demanda [art. 286, inciso II 

do Código de Processo Civil/2015; correspondente ao art. 253, inciso II do 

Código de Processo Civil/1973]. De suma importância enfatizar, por 

necessário, que a situação a que se refere a norma jurídica é a da 

desistência da ação e sua nova propositura, hipótese em que o juízo para 

o qual inicialmente foi distribuída será prevento para julgar a “nova” ação. 

A ideia primordial do legislador foi a de evitar tentativa de “fraude” no 

critério aleatório da distribuição e também tentativa de “burla” na 

distribuição, inclusive nas ações movidas sob o regime de litisconsórcio 

ativo, tanto inicial quanto ulterior. Evita-se, com isso, burla ao princípio do 

juiz natural [art. 5º, LIII, CRFB/88], de modo que “mesmo na hipótese de 

desistência da ação, o juízo perante o qual ela foi originalmente ajuizada 

permanece competente para processar e julgar a nova demanda com 

idêntico pedido” [conf. TJRS, Conflito de Competência nº 70074280686, 

Quarta Câmara Cível, Eduardo Uhlein, Julgado em 29/11/2017]. Portanto, 

diante desta moldura, considerando-se que a ação ajuizada na Sexta Vara 

desta Comarca (processo n.º 1000925-31.2018.8.11.0045), que tem as 

mesmas partes, causa de pedir e pedido (na realidade a ação é idêntica), 

foi distribuída precedentemente a presente, tornou-se prevento o referido 

Juízo para o deslinde de ambas as demandas [art. 59 do Código de 

Processo Civil/2015], independentemente de eventual pedido de 

desistência formulado pela autora. Registro ainda, para fins de 

conhecimento, que o procurador da empresa requerente compareceu 

duas vezes no gabinete deste Juízo, sendo que na primeira oportunidade 

solicitou para a assessoria prioridade na análise do pedido liminar e, na 

segunda ocasião, após intimado para prestar esclarecimentos acerca da 

reprodução de ações, mencionou expressamente para este Magistrado 

que havia perdido o prazo de recurso no processo em trâmite na Sexta 

Vara e que se fazia necessário obter nova decisão judicial para não 

prejudicar seu cliente. Esta atitude, efetivamente, não se apresenta 

compatível com a boa-fé processual, notadamente porque, ao deduzir 

pretensão contra texto expresso de lei, que veda a reprodução de ação 

anteriormente ajuizada, o postulante usa do processo para conseguir 

objetivo ilegal, o que também é vedado pela ordem jurídica. Ante o exposto, 

com espeque no conteúdo normativo dos artigos 58, 59 e 286, inciso II, 

todos do Código de Processo Civil/2015, Declino da competência para 

processar e julgar a presente a ação e, como consequência direta, 

Determino a remessa dos presentes autos para a Sexta Vara desta 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que detém competência, inclusive, 

para a imposição das penas relativas a litigância de má-fé. Intime-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001258-80.2018.8.11.0045

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:

GILSON JUNIOR CRISTOFOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001258-80.2018.8.11.0045. Com efeito, segundo a norma 

de regência, o réu poderá requerer a purgação da mora, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da execução da medida liminar, realizando o 

pagamento integral da dívida, que deve compreender o pagamento das 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 

3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos 

honorários de advogado. Compulsando os elementos informativos do 

processo, verifica-se que o requerido efetuou o depósito judicial das 

prestações vencidas e vincendas, no valor de R$ 11.068,60 (evento nº 

12732679 – pág. 1), bem como dos juros legais, custas judiciais, diligência 

do oficial de justiça e honorários de advogado, na soma de R$ 1.758,06 

(evento nº 12732695 – pág. 1). Portanto, devido à purgação da mora, com 

fundamento no teor do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, DEFIRO o 

pedido formulado pelo requerido, para o fim de Determinar a restituição do 

veículo livre de ônus, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição 

de multa. Expeça-se mandado judicial. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 17 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001084-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FUMAGALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001084-71.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação: a) 

da efetiva ultimação de contrato de compra e venda que visasse à 

aquisição de sementes de milho especificamente para plantio. É que, o 

documento juntado no evento n.º 12329224, pág. 1, do sistema PJe, 

contém o registro da aquisição de semente de milho (produto que pode ser 

utilizado para diversas finalidades) e o instrumento particular de 

declaração, juntado no evento n.º 12410718, pág. 1, do sistema PJe, não 

constitui prova hábil a comprovar o fato-declarado, pois o documento 

particular somente faz prova do ato-declaração, mas não da veracidade 

do fato-declarado e o conteúdo da declaração não repercute efeitos com 

relação terceiros, senão quanto ao próprio subscritor [art. 412 do Código 

de Processo Civil]; b) do fato de o requerente ter adquirido, com 

(in)consciência da ausência de certificação, as sementes de milho para 

plantio; c) da efetiva realização do plantio de lavoura de milho, com a 

utilização das supostas sementes adquiridas, da improdutividade das 

sementes e da quantificação da produção do milho, obtida na lavoura 

plantada com as sementes; d) a realização de “teste de germinação” nas 

sementes, no momento do recebimento do produto na propriedade rural 

(prática usual, realizada pelos produtores) e de reclamação, realizada pelo 

autor. A verificação destes fatos/acontecimentos, efetivamente, 

reclama/exige debate aprofundado acerca de todo o conjunto de subsídios 

probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como 

obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá proceder a 

realização de audiência de conciliação/mediação no dia 27 de junho de 

2018, às 13h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 
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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]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 

de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140393 Nr: 3675-57.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da legislação vigente 

para, INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo legal, MANIFESTE-SE sobre o Cálculo de Pena expedido as fls. 137.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 12536154). 

Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e, sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

12536154, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000809-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DE LARA (REQUERIDO)

VALDELIDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 12406585). 

Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e, sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

12406585, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001454-84.2017.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12178323). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 12178323, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010645-39.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON AURELIO PORTO QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA de 

todos os termos do despacho retro, 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".
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010585-03.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TAVARES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010585-03.2013.8.11.0045 REQUERENTE: SIDNEI TAVARES 

LIMA REQUERIDO: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA 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, 01 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010585-03.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TAVARES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA de 

todos os termos do despacho retro, 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".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO E MATTANA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RODRIGUES SILVA - ME (REQUERIDO)

Danilo Rodrigues Silva (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 12389354). 

Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e, sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

12389354, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002901-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO RICARDO DE OLIVEIRA BASILIO OAB - SP0370131A 

(ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 12345868). 

Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e, sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

12345868, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002857-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MM BUFFET (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

19/06/2018 às 15:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DA SILVA FILMAGENS E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO PEREIRA DE SOUZA OAB - SP292469 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005008-27.2017.8.11.0045 Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12038751). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 1238751, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Promova-se a exclusão do feito da pauta 

de audiência. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e 

dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de abril de de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011913-94.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 LUCAS DO RIO VERDE Autos n. 

8011913-94.2015.811.0045. Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por FERNANDA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO em face de OI 

S/A. Como é de amplo conhecimento, o Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho , e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 09 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8020020-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8020020-30.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 8.041,46; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O executado, devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos 

o pagamento do crédito Id. 12636694. Além disso, a exequente manifestou 

concordância com o pagamento da quantia depositada nos autos. O C. 

Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução, 

ser extinta pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do 

Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO a presente 

execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observado os dados bancários para 

transferência informados no Id. 12667613. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

 

Certifico que em pesquisa no site do TJMT, bem como ao PJe e Projudi, não 

localizei a carta precatória distribuída em nome do Reclamado, razão pela 

qual passo ao cumprimento da segunda parte do despacho ID 12070286, 

para INTIMAR a parte autora para que informe o endereço certo e atual do 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004767-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

FERNANDO CEZAR ORLANDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

FERNANDO CEZAR ORLANDI OAB - MT20955/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DORIA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/05/2018. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. R. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ANTONIO LODI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1002810-51.2016.811.0045 Vistos. Arquive-se com as cautelas 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011758-91.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDEVANIA DO NASCIMENTO LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011938-10.2015.811.0045 Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença, consoante certidão constante no id. 5583649, 

arquive-se com as cautelas legais. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 07 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010932-02.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOSE KUZNIEWSKI 02537194101 (EXEQUENTE)

JAIME LUIS KUZNIEWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR a parte 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).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-58.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA AGNOLETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010247-58.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: MAGDA APARECIDA 

AGNOLETTO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. DEFIRO o requerimento de 

penhora on-line no valor de R$ 7.557,94 (sete mil quinhentos e cinquenta e 

sete reais e noventa e quatro centavos), conforme cálculo no Id. 

12149802. 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, 16 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-95.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010305-95.2014.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo requerido, 

arquive-se com as advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002999-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LIMA COELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

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 LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO INTIMO a parte 

executada, por seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor apresentado pela 

parte exequente, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). 

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de abril de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DAURI SOSCHINSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)
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ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010337-32.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARCELO DAURI 

SOSCHINSKE REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo 

requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOATAN MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002269-18.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOATAN MARIANO 

DE SOUZA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. Intime-se as 

partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. 

Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010471-69.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE BONES GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010471-69.2010.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIANA DE JESUS 

RIBEIRO, RICARDO ROBERTO DALMAGRO REQUERIDO: IRENE BONES 

GARCIA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se 

abandono da causa a inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz 

ordenará a extinção do processo, se a parte, intimada não suprir a falta no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o 

reclamante foi intimado para dar prosseguimento ao feito, em 22/03/2017 

(Id. 5549059), e tendo permanecido inerte, até 24/01/2018 (Certidão Id 

11465632), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o exposto, 

conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por 

abandono. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de março 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, 07 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002525-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SIQUEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002525-24.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RONILDO SIQUEIRA 

PINTO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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. Conforme 

dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, 

como o autor não compareceu a audiência de conciliação (Id 9541188), em 

que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos 

termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno 

a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(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). 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 06 de março 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, 07 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU J PUHL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SALES HENRIQUES (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA HENRIQUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003038-26.2016.8.11.0045 REQUERENTE: IRINEU J PUHL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ADMINISTRADORA HENRIQUES LTDA - ME, 

FRANCISCO DE SALES HENRIQUES 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 no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da cobrança 

promovida pela reclamante, no valor de R$ 11.609,00 (onze mil seiscentos 

e nove reais), proveniente de contrato de locação inadimplido e correlatos, 

já devidamente corrigidos. A parte Reclamada, compareceu à audiência de 

conciliação, entretanto deixou de apresentar contestação alegando falta 
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de entendimento do pedido. Não assiste razão à reclamada posto que 

inicial encontra-se bem clara na ID 3297839. No caso, se incumbiu o autor 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na falta de pagamento de valores devidamente 

contratados. Assim, comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da existência do débito é medida que se impõe. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE 

o pedido inicial para condenar a Reclamada a pagar ao reclamante valor 

de R$ 11.609,00 (onze mil seiscentos e nove reais), com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da data da publicação desta sentença e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da citação, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 06 de março 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, 07 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU J PUHL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SALES HENRIQUES (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA HENRIQUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE F. A. TAVARES EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001876-59.2017.8.11.0045 AUTOR: JOSE F. A. TAVARES 

EIRELI RÉU: N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que as 

partes litigantes estabeleceram acordo ( ID 11947457), com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. 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 06 de março 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, 07 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005230-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005230-92.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JAIRO FERNANDES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo celebrado extrajudicialmente pelas partes (ID 11976753), para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, entre os quais aquele previsto 

no artigo 57 da Lei nº 9.099/95. Tendo este feito tomado as características 

de processo judicial, resta o mesmo EXTINTO, nesta fase processual e 

após o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 354 e 487, III, b, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das partes e 

de seus patronos, procedo ao arquivamento do feito, nos termos do 

Provimento nº 20/2007, cabendo à parte interessada, em sendo 

necessário, solicitar o cumprimento de sentença. 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. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de maço de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001936-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MIRANDA DE LUCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN BEATRIZ FORSTER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001936-32.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 

24.140,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ANDRESSA MIRANDA DE LUCA Parte Ré: RÉU: LILIAN 

BEATRIZ FORSTER DESPACHO Intimem-se as partes a dizerem sobre as 

provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020835-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO DO NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1020835-90.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSINALDO DO NASCIMENTO DE 

ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 

SA DESPACHO Intimem-se as partes a dizerem sobre as provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de preclusão. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES MELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001811-16.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 

553.959,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA, COMPRA E VENDA, 

CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIO PAGO COM ATRASO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AIRES MELLA Parte Ré: RÉU: FIAGRIL 

LTDA DESPACHO Digam as partes as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 16 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003362-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLBER LIMA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N° 1003362-79-08.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

VISTOS. Verifica-se dos autos, que a parte requerente manifestou-se no 

evento de ID n° 10660751, aduzido que restou comprovado o vínculo entre 

as partes e o valor a ser executado, discordando do despacho de ID n° 

10366363, que determinou a adequação do pedido ao procedimento de 

liquidação de sentença (art. 509, inciso II, c/c art. 511, ambos do CPC). 

Pois bem. Conforme explanado no despacho de ID n° 10660751, trata-se 

de liquidação da sentença genérica, envolvendo direitos individuais 

homogêneos, com necessidade de provar/identificar o titular do crédito e o 

valor a ser executado. Vale ressaltar, que os termos dos itens B.5, B.7 e 

B.8 da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ° 

0800224-44.2013.8.01.0001, determinou o seguinte: “B.5) do montante a 

ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré 

Ympactus Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos 

receberam a título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, 

inclusive em razão da recompra de contas recebidas por anúncios 

postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de 

venda; (...).” “B.7) Os valores a serem restituídos pela ré Ympactus 

Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente 

a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits 

AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais 

desde a citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da 

empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 880/964). Os valores das 

contas ativadas que serão abatidos do montante a ser recebido pelos 

divulgadores (conforme item B4) deverão ser atualizados monetariamente 

a partir da data da aquisição dos kits AdCentral e AdCentral Family e 

sujeitos a juros legais desde a citação. (...).” “B.8) considerando que a 

presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, 

B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença, que 

poderá ser proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio. (...).” 

Salienta-se, que a sentença determinou a dedução dos valores que os 

divulgadores receberam a título de qualquer das bonificações da Rede 

Telexfree, inclusive em razão da recompra de contas recebidas por 

anúncios postados, conforme descrito no "item B.5, acima transcrito. 

Desta forma, embora a parte exequente tenha apresentado o boleto de 

pagamento (ID n° 9705975), permanece pendente a apuração possíveis 

valores a serem abatidos no montante efetivamente pago (ID n° 9705975), 

a título de bonificação e/ou comissão de vendas. Isso posto, indefiro o 

pedido (ID n° 10660751) de recebimento da presente demanda como 

“cumprimento de sentença”, conforme os fundamentos acima explanados 

e, recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum, 

nos termos do art. 509, inciso II, e art. 511, ambos do CPC. Proceda a Sra. 

Gestora, a regularização dos registros de distribuição do processo, 

retificando a natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC). 

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC). Destaco, que existindo a 

possibilidade de acordo, e, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001307-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADO BALBINO DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001307-58.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

BERNADO BALBINO DE MACIEL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 16/05/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de abril 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000828-31.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

JACIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 
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qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

16/05/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de abril de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN OAB - MT16668/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS - APS Lucas do Rio Verde (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001509-35.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: INSS - APS LUCAS DO 

RIO VERDE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica 

Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) 

do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 

O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 16/05/2018 (quarta-feira), às 08h30 

ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 17 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001629-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001629-78.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 34.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: TATIANA CONCEICAO DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 16/05/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 17 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003663-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003663-60.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 17.939,52; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ANTONIO EDES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 19/05/2018 (domingo), às 13h:00, por ordem de 

chegada, no Edifício G8 na Avenida Paraná esquina com a Rua Espumoso, 

1º andar sala 103, Centro, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. 

LUCAS DO RIO VERDE, 17 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028770-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1028770-84.2017.8.11.0041 Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIEZER DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO. Intime-se a requerida para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência 

da ação (ID n.º 12152297). Consigne-se que o silêncio será interpretado 

como anuência do pedido. Com a juntada de manifestação ou decorrido o 

prazo in albis, certifique-se se necessário e torne-me conclusos. Sem 

prejuízo, oficie-se ao Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

informando o recebimento da presente ação, a qual se mostra idêntica ao 

feito que tramita naquele juízo, qual seja, processo n.º 

1029551-09.2017.8.11.0041 (processo associado). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004780-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004780-64.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO. Intime-se a requerida para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência 

da ação (ID n.º 12035171). Consigne-se que o silêncio será interpretado 

como anuência do pedido. Com a juntada de manifestação ou decorrido o 

prazo in albis, certifique-se se necessário e torne-me conclusos. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de 

abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE FATIMA ALVES DREHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

LUIZ RAMME OAB - PR40005 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FRANCISCO BELTRAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE GRUHN OAB - PR20217 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001658-65.2016.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIZA DE FATIMA ALVES DREHER 

Parte Ré: RÉU: UNIMED FRANCISCO BELTRAO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO VISTO. Em atenção ao que determina o art. 9º e 10 do 

CPC, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição 

11794532 e novos documentos à ela acostados. Prazo: 10 (dez) dias. 

Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 17 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000412-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO ALEX STORCK LIZZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (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)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000412-97.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 

23.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

VALOR DA CAUSA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MAICO ALEX STORCK LIZZONI Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO O autor 

requereu o julgamento antecipado da lide (id nº 11236380). O requerido, 

por sua vez, pugnou pela coleta do depoimento pessoal do autor (Id n° 

11665895) e juntou documentos referente ao processo administrativo (Ids. 

11665975, 11991802, 11901838, 11901848, 11901875). Defiro o pedido 

do requerido e designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12 de setembro, às 14:00 horas, para coleta do depoimento 

pessoal da parte autora. Proceda o agendamento da audiência no sistema. 

Intime-se pessoalmente a parte autora, a fim de que compareça para 

prestar depoimento pessoal e pelo DJE os procuradores das partes. 

Intime-se a parte autora, para que se manifeste sobre a petição e 

documentos juntados pelo requerido nos Ids nsº 11665975, 11991802, 

11901838, 11901848 e 11901875, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde, 17 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003640-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELEY DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003640-17.2016.8.11.0045; Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Parte 

Ré: EXECUTADO: JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME, JOCELEY DA SILVA 

VIEIRA VISTO. Intime-se o advogado dos executados para que proceda à 

distribuição dos respectivos embargos (ID n.º 8183044), visto que os 

embargos à execução constituem processo autônomo, não cabendo 

assim, a sua interposição nos próprios autos da execução. No mais, 

determino que seja riscado do presente processo eletrônico o petitório de 

ID n.º 8183044 e documentos a ele acostados (ID n.º 8183054, 8183058 e 

8183143). Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo 

para os executados efetuarem o pagamento da dívida, ou a garantia da 

execução. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 17 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004620-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI TEODORO (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):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004620-61.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALBERI TEODORO Parte 

Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. 

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da capa dos 

autos. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, Id n°11750425, 

bem como os documentos que a instruem, Id n° 11750490, na forma do 

artigo 535, do NCPC. No caso, não há que se fixar honorários advocatícios 

sobre o valor da execução, uma vez que a Fazenda Pública não é intimada 

para pagar, mas tão somente apresentar impugnação (art. 535 do NCPC), 

e o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da 

expedição de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, 

ou requisição de pequeno valor - RPV. Certificado o não oferecimento de 

impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou 

Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os documentos 

necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias. LUCAS 

DO RIO VERDE, 17 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002344-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA PINHEIRO (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):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002344-23.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA FATIMA 

PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Sentença proferida em audiência, conforme documento de ID n° 

12771250. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de abril de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 260 de 538



Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000090-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES TEIXEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MOURA DE PAULA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000090-18.2018.8.11.0021 AUTOR: RAQUEL 

RODRIGUES TEIXEIRA Diante da notícia da interposição de recurso de 

Agravo de Instrumento e, em juízo de retratação, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. Segue, anexo, as 

informações prestadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como o comprovante de seu envio. Não tendo sido deferido o efeito 

ativo ao recurso, intime-se o requerente para, querendo, impugnar a 

contestação. Após, conclusos para saneamento do feito. Cumpra-se. 

Água Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000076-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 
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solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000076-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 
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constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-47.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (EXECUTADO)

ZELIA CANDIDO DE OLIVEIRA TUMELERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000015-47.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Considerando que na decisão proferida no bojo do 

Agravo de Instrumento n.º 1002035-06.2018.811.0000 fora fundamentada 

a concessão do efeito suspensivo, porém no dispositivo constara a 

menção ao seu indeferimento, mister solicitar ao Tribunal de Justiça 

esclarecimentos acerca de referida decisão, com vistas à cumpri-la de 

forma correta. Diante do exposto, determino que seja oficiado ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para que esclareça se fora ou não 

deferido o efeito suspensivo ao recurso, com vistas à subsidiar a 

posterior decisão deste juízo. Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-47.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (EXECUTADO)

ZELIA CANDIDO DE OLIVEIRA TUMELERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000015-47.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Considerando que na decisão proferida no bojo do 

Agravo de Instrumento n.º 1002035-06.2018.811.0000 fora fundamentada 

a concessão do efeito suspensivo, porém no dispositivo constara a 

menção ao seu indeferimento, mister solicitar ao Tribunal de Justiça 

esclarecimentos acerca de referida decisão, com vistas à cumpri-la de 

forma correta. Diante do exposto, determino que seja oficiado ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para que esclareça se fora ou não 

deferido o efeito suspensivo ao recurso, com vistas à subsidiar a 

posterior decisão deste juízo. Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 219-50.2012.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adolfo da Silva, Gedalene Ferreira 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) a serem expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. 

Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta Secretaria, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86800 Nr: 1285-31.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joamar Sartorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: (...) Verifica-se, por uma vaga leitura 

do referido dispositivo, que o sistema em questão serve somente à 

inserção e retirada de constrições judiciais de veículos, não servindo para 

consulta, mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições 

administrativas, constantes no mesmo regramento de observância 

obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 

476 caput é específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de 

informações à Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.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.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114001 Nr: 4747-88.2016.811.0021

 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, Valdir Antônio Becker
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para que impulsione o feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo, em atendimento ao decisum retro 

prolatado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030060 Nr: 1734-13.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Veículos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Sarandi/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Souza - OAB:OAB/RS 

12967

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

Sarandi/RS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030059 Nr: 1733-28.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Espigari da Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rutineia Bender - 

OAB:14.119/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030055 Nr: 1731-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Maggi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonny Porrt Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Tadeu Guilhen - 

OAB:OAB/MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115142 Nr: 5553-26.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Gabrielli Marasca

 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:

 Autorizo a expedição de alvará, conforme postulado às fls. 146/147, eis 

que constante nos autos procuração específica para tal, com firma 

reconhecida em cartório.

 Ademais, os dados informados às fls. 145 são inábeis para a 

transferência de valores, eis que tratam somente de dados acerca do 

número de um cartão de débito, sem menção à eventual conta e agência 

bancária.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

PJE/TJMT.

 Certificado o pagamento do alvará, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93505 Nr: 2765-10.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Alberto Gomes dos Santos

 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:

 Autorizo a expedição de alvará, conforme postulado às fls. 129/130, eis 

que constante nos autos procuração específica para tal, com firma 

reconhecida em cartório.

 Autorizo, também, a transferência dos valores referentes aos honorários 

advocatícios que já constam em conta judicial.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

PJE/TJMT.

 Certificado o pagamento dos alvarás, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000475-63.2018.8.11.0021 AUTOR: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

constituição de servidão administrativa com pedido de tutela específica de 

urgência, ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. em face de AGROPECUÁRIA LEOPOLDINO LTDA. Segundo 

relatos da inicial, a autora é concessionária pública local responsável pelo 

serviço federal de distribuição de energia elétrica e, visando expandir as 

linhas de distribuição, interligando duas subestações, necessitará 

autorização de passagem com instituição de faixa de servidão em parte de 

propriedade privada de titularidade da requerida. Seguiu a narrativa no 

sentido de que, embora já declarada a respectiva utilidade pública, bem 

como já iniciadas as obras, os serviços foram embargados por alguns 

particulares que não aceitaram a indenização oferecida no âmbito 

administrativo, dentre eles o requerido da presente demanda. Em razão 

dos fatos narrados, requer liminarmente a desobstrução da passagem 

visando a continuidade das obras de construção da linha de distribuição 

de 138 KV na área descrita na inicial, o registro da existência da presente 

ação junto às matrículas dos imóveis, bem como que lhe seja autorizado 

proceder depósito judicial no montante de R$ 240.467,66 (duzentos e 

quarenta mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis 

centavos), alusivo à indenização ofertada na via administrativa. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. 

Inicialmente, cumpre analisar o pleito antecipatório declinado na inicial. 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 

procedimentos 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, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil 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. 

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 perfunctoriamente 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 jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Com efeito, a inicial veio devidamente 

acompanhada de resolução autorizativa declarando a utilidade pública, 

para a instituição da servidão administrativa vindicada, bem como laudo de 

valoração de parâmetros técnicos, por meio do qual fora aferido o valor de 

indenização oferecido no âmbito administrativo. Não obstante, a autora 

postulou que lhe seja permitido proceder ao prévio depósito judicial no 

montante de R$ 240.467,66 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e 

sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), alusivo à indenização 

ofertada na via administrativa. Além disso, 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 patente. 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. Ante o exposto, defiro a tutela específica de 

urgência e, por consequência, determino que o requerido promova 

imediatamente e sem futuras interrupções, à desobstrução da passagem 

para continuidade das obras de construção da linha de distribuição de 138 

kV nas áreas descritas na inicial, obstando-se de embaraçar ou dificultar 

a passagem de veículos da Energisa e de suas empreiteiras pelas áreas, 

bem como obstando-se de impedir a construção da aludida linha, sob pena 

de multa pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de 

descumprimento. Ainda, condiciono o cumprimento da presente medida ao 

prévio depósito em juízo, pela parte autora, do valor de R$ 240.467,66 

(duzentos e quarenta mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta 

e seis centavos), alusivo à indenização ofertada em via administrativa. 

Sem prejuízo, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a 

promover averbação premonitória, junto às matrículas dos imóveis 

descritos na inicial, acerca da existência da ação. No mais, 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 07 de junho de 2018 às 14h30min, no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, 
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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). Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Água Boa, 10 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERON FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

MARIA ALDA DOS SANTOS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000492-02.2018.8.11.0021 AUTOR: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

constituição de servidão administrativa com pedido de tutela específica de 

urgência, ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. em face de ERON FRANCISCO DA SILVA e Outros. 

Segundo relatos da inicial, a autora é concessionária pública local 

responsável pelo serviço federal de distribuição de energia elétrica e, 

visando expandir as linhas de distribuição, interligando duas subestações, 

necessitará autorização de passagem com instituição de faixa de servidão 

em parte de propriedade privada de titularidade da requerida. Seguiu a 

narrativa no sentido de que, embora já declarada a respectiva utilidade 

pública, bem como já iniciadas as obras, os serviços foram embargados 

por alguns particulares que não aceitaram a indenização oferecida no 

âmbito administrativo, dentre eles o requerido da presente demanda. Em 

razão dos fatos narrados, requer liminarmente a desobstrução da 

passagem visando a continuidade das obras de construção da linha de 

distribuição de 138 KV na área descrita na inicial, o registro da existência 

da presente ação junto às matrículas dos imóveis, bem como que lhe seja 

autorizado proceder depósito judicial no montante de R$ 97.727,82 

(noventa e sete mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois 

centavos), alusivo à indenização ofertada na via administrativa. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. 

Inicialmente, cumpre analisar o pleito antecipatório declinado na inicial. 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 

procedimentos 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, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil 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. 

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 perfunctoriamente 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 jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Com efeito, a inicial veio devidamente 

acompanhada de resolução autorizativa declarando a utilidade pública, 

para a instituição da servidão administrativa vindicada, bem como laudo de 

valoração de parâmetros técnicos, por meio do qual fora aferido o valor de 

indenização oferecido no âmbito administrativo. Não obstante, a autora 

postulou que lhe seja permitido proceder ao prévio depósito judicial no 

montante de R$ 97.727,82 (noventa e sete mil setecentos e vinte e sete 

reais e oitenta e dois centavos), alusivo à indenização ofertada na via 

administrativa. Além disso, 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 
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de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

patente. 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. Ante o 

exposto, defiro a tutela específica de urgência e, por consequência, 

determino que o requerido promova imediatamente e sem futuras 

interrupções, à desobstrução da passagem para continuidade das obras 

de construção da linha de distribuição de 138 kV nas áreas descritas na 

inicial, obstando-se de embaraçar ou dificultar a passagem de veículos da 

Energisa e de suas empreiteiras pelas áreas, bem como obstando-se de 

impedir a construção da aludida linha, sob pena de multa pecuniária de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Ainda, condiciono o 

cumprimento da presente medida ao prévio depósito em juízo, pela parte 

autora, do valor de R$ 97.727,82 (noventa e sete mil setecentos e vinte e 

sete reais e oitenta e dois centavos), alusivo à indenização ofertada em 

via administrativa. Sem prejuízo, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, a promover averbação premonitória, junto às matrículas dos 

imóveis descritos na inicial, acerca da existência da ação. No mais, 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 07 de junho de 

2018 às 15h00min, 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). Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Água Boa, 10 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVILA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000374-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EVILA 

HELENA DA SILVA 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. 

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos 

elementos robustos para a averiguação de tal situação. Portanto, resta 

fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o 

que segue: 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 evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu 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). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente (aquisição de um televisor avaliado em mais de R$ 2.000,00 – 

dois mil reais), e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que 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. 

Ademais, o documento juntado aos autos no ID 12399509 carece de 

idoneidade, eis que trata de uma cópia de página de carteira de trabalho, 

onde além de não constar o nome da requerente, faz alusão a um contrato 

de trabalho na cidade de Cuiabá, sendo que a requerente teria 

supostamente residência na cidade de Água Boa, conforme contrato de 

locação juntado aos autos. Ainda, o próprio contrato de trabalho ilide as 

alegações da requerente, eis que se realmente percebesse ela somente 

um salário mínimo como vencimento, resta clara a impossibilidade de arcar 

com um aluguel de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não 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, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo requerente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos termos 

do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. 

Água Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 4377-90.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342, Fabricio Eder Carvalhais - OAB:18.798/GO, Luis 

Fernando Carvalhaes Teles - OAB:32448/GO, Weliton Soares Teles 

- OAB:6666

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes do auto de 

avaliação de fls. 243, para, querendo, se manifestarem nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26 Nr: 24-27.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito visando ao 

prosseguimento do feito, devendo colacionar planilha atualizada do débito 

com base no montante apurado pelo executado na memória de cálculo 

acostada às fls. 170/192.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 3575-14.2016.811.0021

 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: YCCS, CRMS, Antonia Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 Vistos.

1. Designo audiência de conciliação para o dia 16 (dezesseis) de maio de 

2018, às 18h00min (horário de Mato Grosso) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/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.

 3. Proceda-se com a intimação das partes, 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.

Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16640 Nr: 3583-40.2006.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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Ester Schuenquener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Dilson de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA LIDIA ALVES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 3583-40.2006.811.0021, 

Protocolo 16640, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95707 Nr: 4308-48.2014.811.0021

 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): Vilmar Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu representante legal, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça, para cumprimento do mandado, sob pena de extinção.

2. Com o recolhimento, proceda-se com o integral cumprimento do 

mandado.

3. Em caso negativo, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115767 Nr: 6017-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GIACOMOLLI FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuoshi Kawasaki - 

OAB:17.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu representante legal, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça, para cumprimento do mandado, sob pena de extinção do 

processo.

2. Com o recolhimento, proceda-se com o integral cumprimento do 

mandado.

3. Em caso negativo, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3656 Nr: 2732-35.2005.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o feito, sob pena de extinção.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103130 Nr: 4204-22.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Esteves e Oliveira Ltda., Edimar Martins 

Esteves, Fabiana Conceição de Oliveira Martins Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o feito, sob pena de extinção.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36597 Nr: 1198-46.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1. Indefiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 147/152, tendo 

em vista que os cálculos já foram homologados por este Juízo (decisão de 

fl. 142), de modo que se operou o fenômeno da preclusão.

2. Proceda-se com o integral cumprimento da decisão de fl. 142.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001194-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO MARMET (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé transcorreu o prazo de 03 (três) dias, sem 

informação nos autos de pagamento da dívida pelo executado até a 

presente data. Assim sendo, em cumprimento ao r. despacho do MM. juiz 

id. 10208978, " Não ocorrendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para postular por típicas medidas 

executórias."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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) do 

promovente, para efetuar o pagamento das custas processuais no valor 

de R$ 543,53(Quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três 

centavos), sob pena de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

promovente, para efetuar o pagamento das custas processuais no valor 

de R$ 543,53(Quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três 

centavos), sob pena de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-46.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ARILDO ALVES (REQUERENTE)

SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO MARK DE FREITAS OAB - MT0015143A (ADVOGADO)

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FURLAN FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

 

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 dos advogados(a) 

do promovente, para efetuar o pagamento das custas processuais no 

valor de R$ 684,60 (seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta 

centavos), sob pena de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-13.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VOLMIR CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VICENTE (REQUERIDO)

LAURO RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO OAB - SC0020311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010033-13.2013.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO VOLMIR CALEGARI O legislador pátrio, ao tratar sobre a 

temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve 

os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos 

termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a 

penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE CARMEN SEIBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GOMES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000622-26.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLICE 

CARMEN SEIBEL O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 
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Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013291-31.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIS VIZZOTTO OAB - MT0009712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDAIRA V. WEBBER (EXECUTADO)

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013291-31.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: JOEL 

BECKER O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-37.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO GAMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010141-37.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOAO 

PAULO CARVALHO GAMA O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática 

da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GREGORIO CLEMENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000183-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BENTO 

GREGORIO CLEMENTE O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da 

penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001897-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR DALLA COSTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001897-10.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MENDEL & 

MENDEL JUNIOR LTDA - ME O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática 

da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Noutro vértice, deixo de deferir o pedido de 

pesquisas junto ao RENAJUD, eis que o exequente não trouxe aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado – a parte 

limitou-se a requerer a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

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, cujo patrono 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. Diante do exposto, autorizo 

a indisponibilidade e bloqueio de valores em nome do executado, 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 
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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. Água Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEOVANE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ UILSON FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010105-92.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ANGELA 

FERREIRA ARAUJO O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da 

penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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. Noutro vértice, deixo de 

determinar a inclusão do nome/CPF/CNPJ da parte executada, nos 

cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, eis que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso ainda não possui convênio com tal 

entidade, fato que obsta a concretização da medida por este Juízo. No 

entanto, faculto à própria parte interessada diligenciar no sentido de 

concretização da referida medida. Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-88.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI DALCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010254-88.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ZENI 

DALCIN O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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 
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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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON MATEUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010077-27.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

EBERSON MATEUS DOS SANTOS O legislador pátrio, ao tratar sobre a 

temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve 

os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos 

termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a 

penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Noutro vértice, deixo de deferir o pedido de 

pesquisas junto ao RENAJUD, eis que o exequente não trouxe aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado – a parte 

limitou-se a requerer a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

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, cujo patrono 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. Diante do exposto, autorizo 

a indisponibilidade e bloqueio de valores em nome do executado, 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. Água Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-68.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO JOSE BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010126-68.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA O legislador pátrio, ao tratar sobre a 

temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve 

os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos 

termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a 

penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 
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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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-33.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010107-33.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIO 

JOSE DA SILVA COMERCIO - ME O legislador pátrio, ao tratar sobre a 

temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve 

os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos 

termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a 

penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. 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. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001856-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001856-43.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES Ocorrendo a tempestiva e devida 

notificação do devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de 

bens à penhora e não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação 

nem indicado bens passíveis de constrição, caso é de execução forçada 

da obrigação. Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. 

Oficial de Justiça para que perfaça a penhora, avaliação e remoção dos 

bens móveis indicados no id nº 12071740. Nos termos do artigo 1.267 da 

lei n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade 

móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial 

autorizado a penhorar os bens móveis indicados, independentemente do 

local onde se encontram os bens, ainda que sobre a posse, detenção ou 

guarda de terceiros. Em caso de ausência de atribuição de valor dos bens 

pelo executado, com a concordância do exequente, determino a imediata 

avaliação do bem, nos termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito 

do bem penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, 

nos termos do artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção de bens. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-33.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010107-33.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIO 

JOSE DA SILVA COMERCIO - ME Conforme demonstra o extrato em anexo, 

o bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso. 

Sendo assim, intime-se o executado 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 pelo executado qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpridas 
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as diligências acima, voltem-me conclusos para as providências 

constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-13.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VOLMIR CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VICENTE (REQUERIDO)

LAURO RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO OAB - SC0020311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010033-13.2013.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO VOLMIR CALEGARI Conforme demonstra o extrato em anexo, o 

bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso. 

Sendo assim, intime-se o executado 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 pelo executado qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpridas 

as diligências acima, voltem-me conclusos para as providências 

constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE CARMEN SEIBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GOMES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000622-26.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLICE 

CARMEN SEIBEL Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de 

ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido. 

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que: I – 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II – ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Sendo 

arguida pela executada qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpridas 

as diligências acima, voltem-me conclusos para as providências 

constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013291-31.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIS VIZZOTTO OAB - MT0009712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDAIRA V. WEBBER (EXECUTADO)

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013291-31.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: JOEL 

BECKER Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, foi efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme 

demonstrativo em anexo, não havendo razão para se determinar a 

transferência de tal importância para a conta única, haja vista que 

nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente. Sendo assim, nesta 

data estou realizando o desbloqueio da ínfima importância, devendo a 

parte exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-37.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO GAMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010141-37.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOAO 

PAULO CARVALHO GAMA Determinada a realização da penhora online 

via sistema BACENJUD, o CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às 

instituições financeiras por inexistência de relacionamentos, estando 

nesse sentido o demonstrativo em anexo. Nesse passo, intime-se a parte 

exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 dias. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GREGORIO CLEMENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000183-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BENTO 

GREGORIO CLEMENTE Conforme demonstra o extrato em anexo, o 

bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso. 

Sendo assim, intime-se o executado 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 pelo executado qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpridas 

as diligências acima, voltem-me conclusos para as providências 

constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001897-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR DALLA COSTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001897-10.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MENDEL & 

MENDEL JUNIOR LTDA - ME Determinada a realização da penhora online 

via sistema BACENJUD, foi efetuado o bloqueio de um valor muito 

pequeno, conforme demonstrativo em anexo, não havendo razão para se 

determinar a transferência de tal importância para a conta única, haja vista 
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que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente. Sendo assim, 

nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima importância, devendo 

a parte exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEOVANE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ UILSON FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010105-92.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ANGELA 

FERREIRA ARAUJO Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio 

de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente 

cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) 

dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II 

– ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-88.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI DALCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010254-88.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ZENI 

DALCIN Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, o CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições 

financeiras por inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o 

demonstrativo em anexo. Nesse passo, intime-se a parte exequente a 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

consignando para cumprimento o prazo de 05 dias. Havendo manifestação 

ou certificado o respectivo decurso de prazo, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON MATEUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010077-27.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

EBERSON MATEUS DOS SANTOS Determinada a realização da penhora 

online via sistema BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser 

bloqueado, estando neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo 

assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-68.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO JOSE BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010126-68.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA Determinada a realização da penhora 

online via sistema BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser 

bloqueado, estando neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo 

assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002002-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

LEME BATISTA Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 
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consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107630 Nr: 1125-98.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:OAB/MT 21485/O

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cáculo de fls. 386

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 040/2018-DF - O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto Araguaia, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. CONSIDERANDO 

os termos das Portarias n.ºs 18, 19 e 20/2018-DF, que dispõe acerca das 

correições nas Delegacias de Polícia Civil de Alto Araguaia, Ponte Branca, 

na Cadeia Pública, nos Cartórios de Registros Civil de Ribeirãozinho, Ponte 

Branca, Araguainha, 1º e 2º Ofício de Alto Araguaia, bem como na Central 

de Administração e Cartório Distribuidor desta comarca, RESOLVE: I – 

DESIGNAR o servidor EIDER GARCIA DE SOUZA, matrícula 26597, para 

secretariar os trabalhos juntamente com os servidores Cristiane Tolentino 

de Barros, matrícula 11787 e Mauro de Oliveira Santos, matrícula 4254. II - 

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Afixe-se como de 

costume. Remetam-se cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Presidente da OAB-MT, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao 

Cartório Distribuidor e a Central de Administração. Alto Araguaia-MT, 13 de 

abril de 2018. Pierro de Faria Mendes - Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76314 Nr: 4293-14.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISMUNDO DOS REIS NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Alto Araguaia–MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31865 Nr: 2540-32.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO - IZOLDINA DE CASTRO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILDETE 

RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. No que tange a obrigação de fazer correspondente à desobstrução da 

área indicada na inicial, DEFIRO tal pleito.

6. Desse modo, DETERMINO a imediata desobstrução da posse da área do 

lote Urbano lote 3, quadra 67, Rua Marechal Rondon, Alto Araguaia/MT , 

descrita no levantamento planimétrico de fl. 18, sob pena de incorrerem em 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento do aqui disposto, sem prejuízo de outras sanções civil, 

administrativa ou penal, fixando como termo inicial para contabilização da 

multa o dia posterior ao último dia do prazo para oferecimento de 

embargos, caso estes não sejam aviados, ou o dia seguinte da prolação 

de sentença nos embargos, caso estes venham a ser apresentados pelos 

executados.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52370 Nr: 1728-19.2012.811.0020

 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: CDCLADADSDMLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

mantida. Desta forma, dê ciência às partes (prazo de 15 dias).

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31390 Nr: 2076-08.2010.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

ALTO ARAGUAIA, CÉLIO RODRIGUES (Pastor Evangélico)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY BERNINI (ESPÓLIO), DARCY BERNINI, 

LEVI BERNINI, GUIOMAR BORGES DE CARVALHO, JULIA BORGES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON ANTONIO LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:18.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 96, concedendo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

parte requerente se manifestar nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59359 Nr: 1982-21.2014.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO, JURACY, DARCY, ASTRUBAL, 

MARFIZA, JANILDO, LEONES BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico nos autos que à fl. 34 foi informado o falecimento da parte 

autora. Desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC/2015, 

SUSPENDO o processo, por ser transmissível o direito em litígio, pelo prazo 

de  60  ( sessen t a )  d i a s ,  d e v e n d o  s e r  i n t i m a d o ( s )  o 

espólio/sucessor/herdeiro(s), por meio do(s) patrono(s), para manifestar 

interesse na sucessão processual e promover a habilitação no prazo 

designado, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58255 Nr: 1077-16.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERASA -SERVIÇO 

DE INFORMAÇÃO AOS BANCOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B-MT, Mário Cardi Filho - II - OAB:3.584-A-MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, SANI CRISTINA GUIMARÃES - 

OAB:154.348/OABSP

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Custas pela parte executada. Sem honorários.

7. EXPEÇA-SE alvará eletrônico da quantia de R$ 18.464,67 em favor da 

parte exequente.

8. EXPEÇA-SE alvará eletrônico do valor remanescente, em favor da parte 

executada.

9. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.

 10. Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56463 Nr: 2226-81.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFA - AUDITORIA FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. Ante a petição a certidão de fl. 85, HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pela parte exequente às fls. 91/94 e fls. 97/98, e DETERMINO que seja 

solicitado o pagamento do valor executado ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para o Município de Ponte 

Branca/MT (art. 535, § 3º, I e II, CPC).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26803 Nr: 1216-41.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À fl. 114 a parte exequente requereu a suspensão da execução por 

prazo indeterminado, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo 

Civil.

2. No caso em tela, esclareço que na ausência de bens penhoráveis, o 

processo deve ser arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo 

da prescrição intercorrente ou ate que sobrevenha pedido de diligência da 

parte exequente.

3. Assim, na ausência de bens da parte executada passiveis de penhora, 

a execução deve ser suspensa, com fundamento no art. 921, III, do CPC, 

mas por prazo máximo de 01 (um) ano, por aplicação analógica do art. 

313, § 4, da Lei adjetiva, ante a impossibilidade de eternização da ação de 

execução.

4. Ante ao exposto, DEFIRO a suspensão do curso da execução pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, 

ficando, nesse período, aberta vistas dos autos a parte exequente que, a 

qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

5. Decorrido o referido prazo, sem a indicação de bens, os autos 

permanecerão no arquivo (por mais 5 anos), correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente, devendo, antes, porém, ser intimada a exequente 

acerca de ventilado ato.

6. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

7. INTIME-SE.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1950 Nr: 2660-51.2005.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LUIZ BERIGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Tendo em a correspondência devolvida de fl. 210, PROCEDA-SE a 

intimação da parte autora por edital, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil 

de 2015.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27028 Nr: 1430-32.2009.811.0020

 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: BFScadCBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, MILENA TIEMI IWASHITA - OAB:278.980-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em a correspondência devolvida de fl. 116, PROCEDA-SE a 

intimação da parte autora por edital, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil 

de 2015.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1857 Nr: 858-91.2000.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, NILVA KLASENER, 

ERNANI EVANDRO KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER, LEILA 

REJANE KLASENER, SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR - OAB:3076-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, para posterior análise do 

pedido de fl. 465/467.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22265 Nr: 255-37.2008.811.0020

 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): EDSON RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681 MT

 Vistos.

1. INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56865 Nr: 2625-13.2013.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: VITOR PENNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:16.941/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A
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 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 187/205), 

bem como a não apresentação de constrarrazões recursais, conforme 

ceridão de fl. 212, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30796 Nr: 1482-91.2010.811.0020

 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 CARLOS VISNHIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONICE DOS REIS MEDRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Apesar de devidamente intimada a parte apelada deixou de apresentar 

a contra-razões do recurso, conforme certidão de fls. 304, assim, 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-92.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000288-92.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante requereu conforme evento de 

Num. 10249087 a extinção/arquivamento do feito em razão do 

protocolo/distribuição de forma equivocada. 3. Desnecessária a anuência 

da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do acima exposto, 

nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Num. 10249087 e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 5. Sem custas 

e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. 

Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. 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. ALTO ARAGUAIA, 12 de abril 

de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000301-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS MAIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000301-91.2017.8.11.0020 REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS MAIA 

DE ALMEIDA, JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, O 

autor alega que é consumidor de energia elétrica fornecida pela 

Reclamada, via da Unidade Consumidora nº 6/155330-4. Aduz ainda que 

no dia 03/10/16 sofreu interrupção no recebimento de sua energia, que 

após reclamações sua energia fora religada depois de 03 (três) dias. 

Mesmo assim, no dia 20/10/2016 sofreu nova interrupção de energia, que 

após novas reclamações e, por fim, registrar reclamação junto ao 

PROCON local é que sua energia fora religada, ocorrendo somente no dia 

31/10/2016. Assim postulou o ressarcimento a título de danos materiais 

pela queima de um refrigerador, apresentando orçamento e vídeo 

demonstrando a inoperância do eletrodoméstico, bem como postulou 

danos morais. Em sua contestação, a reclamada contrapôs os argumentos 

apresentados pela parte autora, mencionando que a própria negativa por 

via administrativa bastou para que os danos não fossem comprovados, 

pugnando assim pela total improcedência dos pedidos da parte 

reclamante. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. O litígio versa sobre matéria de direito e de fato, contudo, 

verifico que o pleito por meio dos documentos carreados pelas partes 

encontra-se apto para julgamento antecipado, eis que presente a hipótese 

do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

incompetência deste juízo em razão da matéria de ordem complexa, uma 

vez que os documentos carreados aos autos são suficientes para 

proceder o julgamento da demanda. Vencida a preliminar, passo, pois, à 

análise do mérito. O autor alega que é consumidor de energia elétrica 

fornecida pela Reclamada, via da Unidade Consumidora nº 6/155330-4. 

Aduz ainda que no dia 03/10/16 sofreu interrupção no recebimento de sua 

energia, que após reclamações sua energia fora religada depois de 03 

(três) dias. Mesmo assim, no dia 20/10/2016 sofreu nova interrupção de 

energia, que após novas reclamações e, por fim, registrar reclamação 

junto ao PROCON local é que sua energia fora religada, ocorrendo 

somente no dia 31/10/2016. Assim postulou o ressarcimento a título de 

danos materiais pela queima de um refrigerador, apresentando orçamento 

e vídeo demonstrando a inoperância do eletrodoméstico, bem como 

postulou danos morais. Em sua contestação, a reclamada contrapôs os 

argumentos apresentados pela parte autora, mencionando que a própria 

negativa por via administrativa bastou para que os danos não fossem 

comprovados, pugnando assim pela total improcedência dos pedidos da 

parte reclamante. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação 

travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Ademais a Constituição Federal em seu art. 37, §6º tem o 

mesmo entendimento, trazendo a responsabilidade objetiva ante a falha na 

prestação de serviço da concessionaria de serviço público, causando 

danos a terceiros. Consta nos autos que o reclamante devidamente sofreu 

o prejuízo cujo aduz, pois além de trazer vídeos demonstrando a religação 

da energia em dois períodos há documentos apontando os reflexos 

decorridos da falha na prestação do serviço. A reclamada por sua vez, 

limitou-se informar que a negativa por via administrativa, vez que o autor 

entrou com pedido de ressarcimento de danos a reclamada, concluindo 
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pela não existência de dano bastou para se eximir de toda e qualquer 

responsabilidade pela morte dos semoventes. Contudo, o reclamante traz 

aos autos vasta documentação que comprova o defeito ocasionado, bem 

como a responsabilidade da parte ré como prestadora de serviços. O 

pedido do demandante a título de danos materiais merece prosperar, vez 

que pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta 

reais), orçado para conserto do refrigerador defeituoso. Dessa forma, 

acolho o pedido do autor, devendo a reclamada lhe restituir R$ 930,00 

(novecentos e trinta reais), devidamente corrigido e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, cujo 

defino como data o dia 31/10/2016, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. 

Ainda, o caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O corte indevido de 

energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos 

autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter 

essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem 

energia elétrica de sua residência interrompida, ainda que por curto 

período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou 

seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo. 2. 

Fixação da quantia em valor que deve assegurar o caráter repressivo e 

pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao 

enriquecimento indevido da parte autora. Majoração da indenização. 3. 

Correção monetária pelo IGP-M, a contar data da publicação deste 

julgamento até a data do efetivo pagamento. APELO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível Nº 

70061551271, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70061551271 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2015).” 

Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a reclamada a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), a título de 

danos materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, cujo defino como 

data o dia 31/10/2016, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, bem como ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados 

a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000050-39.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a Reclamante 

para manifestar no prazo de 05(cinco) dias da certidão ID 12760969, 

requerendo o que entender de direito. ALTO ARAGUAIA, 17 de abril de 

2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-61.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO ARAGUAIA-MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000303-61.2017.8.11.0020 REQUERENTE: JOAO BOSCO CARVALHO 

JUNIOR - ME REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

ALTO ARAGUAIA-MT Vistos. A parte autora alega que possui um credito 

de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) a receber da reclamada em 

razão do não pagamento de cheques emitidos, a título de pagamento de 

honorários. Em contestação, a reclamada alega que não há demonstrado 

nos autos contrato de prestação de serviços, bem como não possui 

situação financeira favorável ao pagamento das supostas dividas 

contraídas. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Em que 

pese as alegações da reclamante, forçoso concluir que o valor requerido 

condiz com o postulado, uma vez que somente se demonstra por meios 

dos títulos a existência de dois cheques, os quais não foram quitados. 

Assim, conforme se verifica nos documentos acostados, o reclamante faz 

jus somente ao recebimento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 

pois não há demonstrado o não pagamento de quantia superior ao 

apontado pelos títulos de créditos. Assim, tenho que uma vez afirmado 

pela parte autora o não recebimento dos cheques, cumpria a essa última 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o 

que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente 

procedente. Por outro lado, a simples alegação de insuficiência financeira 

não tem o condão de ilidir a responsabilidade do reclamado em adimplir 

conforme o pactuado. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a título de 

cobrança, a ser acrescido de juros de 1% a.m. incidente desde o 

vencimento dos títulos emitidos conforme o relato da reclamante, ou seja, 

07/10/2017(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

desde a citação. 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73662 Nr: 2565-35.2016.811.0020

 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
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 PARTE AUTORA: VILELLA MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RODRIGUES FERREIRA MADEIRAS - ME, 

MARCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, 

MADEIREIRA IRMÃOS OLIVEIRA LTDA - ME, JESSE RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO PREVIATTI - 

OAB:213-B, SANDRA REGINA DA COSTA - OAB:7926

 Autos n. 2565-35.2016.811.0020 (cód. 73662).

Vistos.

1. Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público para inclusão 

do sócio-administrador JESSE RODRIGUES FERREIRA no polo passivo da 

ação, bem como para a expedição de missiva para oferta de transação 

penal e composição do dano ambiental (fl. 114).

 2. Preenchidos os requisitos para a oferta em comento, DEFIRO o pedido 

de fl. 114.

3. INCLUA-SE JESSE RODRIGUES FERREIRA no polo passivo da ação.

4. EXPEÇA-SE a precatória requerida com o fim indicado no requerimento.

5. Por conseguinte, tendo em vista a declaração de fl. 126 e extrato 

bancário de fl. 127, DEFIRO o pedido de fl. 118.

6. OFICIE-SE à autoridade policial para entregar os documentos pessoais e 

do veículo, eventualmente apreendidos.

 7. EXPEÇA-SE o alvará para transporte da madeira, com prazo de 

validade de 07 (sete) dias.

 8. Aportou aos autos o ofício n. 004/2018, subscrito pela Presidente do 

Conselho da Comunidade, solicitando autorização para a realização dos 

leilões pelo senhor Dimas Gomes Neto, como também pela fixação do 

percentual de 10% (dez por cento) a título de comissão de corretagem 

(fls. 116/117).

9. O artigo 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que o 

leiloeiro tem o direito de receber comissão estabelecida em lei ou arbitrada 

pelo juiz.

10. A respeito, o Decreto n. 21.981/32 (que regula a profissão de leiloeiro) 

estabelece no artigo 24 de seu regulamento que, não havendo estipulação 

prévia, a taxa de comissão será de cinco por cento sobre moveis, 

semoventes, mercadorias, jóias e outros efeitos.

11. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 116/117 e 

AUTORIZO o pagamento da comissão de corretagem de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação da mercadoria.

12. INTIME-SE o Conselho da Comunidade para prestar contas no prazo de 

10 (dez) dias.

13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 02 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Intimação

n° 665-48.2012.811.0008-Código 91691, 1° vara

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, por meio do seu procurador 

habilitado nos autos Dr.Celson Marcon-OAB/MT 11.340-A e Cristina 

Lucena Pereia Dias OAB/MT 7.194 para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 253,02 ( 

duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos ), a que ficou 

condenado nos termos da r. sentença prolatada nestes autos. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 188,42 ( cento e oitenta e oito 

reais e quarenta e dois centavos), para fins de custas. Como também R$ 

64,59 ( sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), para fins 

de taxas. 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 Remanescente), preencher os campos com 

o numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preenche

r o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

fórum.

Edital Intimação

n° 665-48.2012.811.0008-código 91691-1° VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO 5 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENILDO ADEMAR DOS 

SANTOS, Cpf: 53752392134, Rg: 861.545, Filiação: Jason Ademar dos 

Santos e de Maria de Lourdes Viana dos Santos, data de nascimento: 

13/04/1971, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, casado(a), 

analista de treinamento. 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$ 253,02 (Duzentos e cinquenta e tres reais e 

dois centavos), no prazo de @Prazo, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. . 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 16 de abril de 2018 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

N° 665-48.2012.811.0008-Código 91691-1° vara EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO 5 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO DIBENS LEASING 

S/A, CNPJ: 65654303000173. 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$ 253,02 (Duzentos e cinquenta e tres reais e 

dois centavos), no prazo de @Prazo, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. . 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 16 de abril de 2018 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53581 Nr: 4330-53.2011.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GABRIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418/MT

 Vistos etc.

Não obstante constar no dispositivo da sentença dos embargos a menção 

de que o embargante foi condenado em honorários de sucumbência, 

trata-se de erro material passível de correção a qualquer. Neste sentido, o 

mero erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a 

qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação, 

ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Assim, é consequência lógica da procedência do pedido (implícito, 

inclusive) a condenação da parte vencida nas custas processuais e 

honorários advocatícios, levando em consideração o princípio da 

causalidade e da sucumbência, ressalvado, contudo, a cobrança em 

relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, o que não é o caso 

dos autos.

 Dessa forma, tratando-se de erro material a condenação em honorários 

de sucumbência foi equivocadamente direcionada à parte EMBARGANTE, 

quando o certo é a EMBARGADA, de modo que deve prosseguir o 

cumprimento de sentença em relação à cobrança dos honorários nela 

fixados.

Assim sendo, INTIME-SE a parte executada EDSON GABRIEL DA SILVA, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do crédito 
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fixado na condenação a título de honorários de sucumbência, no valor 

atualizado do credito, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), na forma do que determina o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE.

 Após, conclusos para análise do pedido de penhora formulado pelo 

credor.

 Com efeito, havendo pagamento sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o 

competente alvará a favor do credor.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 16 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116600 Nr: 5738-06.2016.811.0008

 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: ALAIDE DE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ALAIDE 

DE OLIVEIRA DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, para CONDENAR a Requerida a pagar as parcelas atrasadas do 

benefício de PENSÃO POR MORTE, entre o período de 04/11/2011 até 

18/07/2016, COM A REALIZAÇÃO DE DEDUÇÃO DOS VALORES 

RECEBIDOS PELO LOAS permanecendo apenas os valores referentes ao 

13º salário.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).Deixo de 

remeter o presente para reexame necessário, tendo em vista que o valor 

da condenação não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3º, I do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125210 Nr: 3808-16.2017.811.0008

 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: FHBT, KARLA FERNANDA BARRETOS PERERIA 

TEIXEIRA, CKRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANIA KARLA RAMALHO DOS SANTOS, 

FLAVIO SANTOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 17 de julho de 2018, às 14 horas, fixando como ponto controvertido a 

existência de união estável e seu lapso temporal.INTIME-SE a parte 

AUTORA para comparecer à audiência, bem como para que traga suas 

TESTEMUNHAS independentemente de intimação.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Barra do Bugres/MT, 16 de abril de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133759 Nr: 814-78.2018.811.0008

 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: GRACE KELLY AGOSTINHO FERREIRA, IRANILDES 

AGOSTINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Alvará Judicial e autorizo a requerente IRANILDES 

AGOSTINHO FERREIRA – em conjunto com o seu procurador - proceder 

ao levantamento da quantia depositada na conta vinculada ao FGTS, 

PIS/PASEP n. 12245592265, em nome de Edmilson Correia Araújo, 

depositado na Caixa Econômica Federal, podendo o saque ser realizada 

em qualquer agência desse banco. Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I e 

490 do Código de Processo Civil. Expeça-se o Alvará.Sem custas em 

razão da gratuidade de justiça, concedida nos autos (fl.22). Transitada em 

julgado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. Cumpram-se 

as disposições pertinentes ao Código de Normas da E. Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – MT, 17 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118686 Nr: 8-77.2017.811.0008

 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: DELVINO ANJOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joana Fernanda Pizzato - 

OAB:21062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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

manifeste-se nos autos e informe se houve a realização do procedimento 

determinado na decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos, pois 

conforme o alvará de fl. 78, o valor cobrado para a realização do 

procedimento foi transferido diretamente para o fornecedor particular para 

a realização do procedimento, inclusive com emissão de nota fiscal (fls. 

74).

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 17 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91627 Nr: 1788-57.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALVES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR O QUE DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 10940 Nr: 1340-70.2003.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 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-se 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22486 Nr: 2733-59.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 Diante do exposto, rejeito a presente impugnação apresentada pelo 

MUNICÍPIO DE DENISE à execução que lhe move EDSON GABRIEL DA 

SILVA, nos termos do artigo 525, § 5º, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, certifique-se e expeça-se o devido ofício 

requisitório de pequeno valor ao ente devedor, observando-se o valor 

atualizado e o limite de 40 (quarenta salários mínimos), nos termos da Lei 

Municipal nº 606/2011 (fls. 288), alertando que o credor renunciou ao 

excedente, com prazo de 60 (sessenta dias) para pagamento (art. 535, § 

3º, I e II do NCPC). Transcorrido o prazo para pagamento, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste acerca do pagamento, salientando que o 

seu silêncio será interpretado como quitação do débito. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 16 de abril 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48604 Nr: 415-93.2011.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos proposta por THAINÁ LORRAINY 

BARBOSA BRASILEIRO, menor impúbere, representada por sua genitora 

ANDREA EZIDIO BARBOSA em face de ALEXANDRO DE OLIVEIRA 

BRASILEIRO, ambos qualificados nos autos.

Em fl. 99 foi juntado nos autos um acordo de quitação de débito alimentar 

formulado entre as partes, requerendo a suspensão do feito até o termino 

do prazo da vigência do presente acordo.

 Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou favorável ao 

requerimento da homologação do acordo, fls. 102.

 DECIDO.

 Tendo em vista o manifestação das partes (fl. 99), com fulcro nos artigos 

313, inc. II e 922, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O 

ACORDO e SUSPENDO a ação até o pagamento do débito alimentar.

Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação das partes, 

tornem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 13 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48764 Nr: 491-20.2011.811.0008

 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: MARIA EUNICE FELIX GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 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 se 

sobre a IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128466 Nr: 5628-70.2017.811.0008

 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: LAURA GENOVEVA DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito em 10 (dez) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84879 Nr: 949-66.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S M DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002, MARCELO DOS SANTOS FERRO - 

OAB:13.996-3-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152, Vilson 

Soares Ferro - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 190/191, eis que por decisão judicial da 7° Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro permanece inalterada a decisão 

que determinou a suspensão das execuções ante a aprovação do Plano 

de Recuperação Judicial do Grupo OI, consoante Ofício 243/2018, assim, 

digam-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101474 Nr: 2606-72.2015.811.0008

 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: ESPOLIO DE OLACYR FRANCISCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILEI RIBEIRO MENDES FILHO - 

OAB:49.178-, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9.275-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381, LUIZ CARLOS CÁCERES - 

OAB:26.822-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656, RODRIGO LUIZ 

DA SILVA ROSA - OAB:18.099, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928

 22. Isto posto, da análise da exordial e seus documentos, por não 

vislumbrar a presença dos requisitos de mister à concessão da medida 

requerida, indefiro-a.23. Tendo em vista que os autos em análise foi 

declinado a este Juízo em razão de que os débitos discutidos nestes 

autos são objetos de Ação(ões) de Execução(ões) Fiscal(is), determino o 

apensamento destes autos aos autos correspondente(s) em razão da 

existência de conexão entre estes, para eventual análise de mérito.24. 

Certifique-se, o Sr. Gestor Judiciário, quanto à apresentação de 

impugnação à contestação. 25. Compulsando os presentes autos, 

verifica-se que o objeto material pelo qual o autor intenciona litigar 

insere-se no rol dos quais é possível uma composição entre as partes.26. 

Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.27. Deverá constar no 

mandado de intimação, 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 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).28. Expeça-se o 

necessário.29. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135542 Nr: 1863-57.2018.811.0008

 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: MJDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Junho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 1875-71.2018.811.0008

 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: HSE, RFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Maio de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135570 Nr: 1891-25.2018.811.0008

 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: MLDS, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Maio de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135548 Nr: 1869-64.2018.811.0008

 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: MdSB, MDFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Maio de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25743 Nr: 2174-68.2006.811.0008

 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: PAULO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO DA COSTA, RAQUEL BARBOSA DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Junho de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 1953-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:MT/ 

2320, MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - OAB:MT/ 2671, WALDIR 

DE CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Posto isso, designa-se o dia 24 de maio de 2018, às 08 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri da acusada 

MIRIAM RIBEIRO DA COSTA, anotando a absoluta ausência de espaço em 

pauta em data anterior dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis 

para audiências, bem como a designação de júris de réus presos.Intime-se 

a pronunciada pessoalmente e também por edital, nos termos do art. 420, 

parágrafo único, do CPP .Providencie o cadastramento de todos os 

Advogados da acusada.Faculta-se a Defesa técnica o acesso aos autos 

n° 1141-96.2013.811.0008 - código 85166.Intimem-se as testemunhas 

arroladas.Ciência às partes.Providencie sete cópias da pronúncia e deste 

relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 1953-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 
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OAB:OAB/MT 12.635, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:MT/ 

2320, MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - OAB:MT/ 2671, WALDIR 

DE CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA, Cpf: 

01228548102, Rg: 1148256-7, Filiação: Natalina Meireles da Costa e 

Sebastião Ribeiro da Costa, data de nascimento: 14/02/1977, brasileiro(a), 

natural de Aripuanã-MT, viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A RÉ PARA COMPARECER NA REALIZAÇÃO DE 

SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O 

DIA 24 DE MAIO DE 2018, ÀS 08 HORAS, NO FÓRUM DE BARRA DO 

BUGRES/MT

Despacho/Decisão: Cumprida a fase do art. 422 do CPP, o Ministério 

Público e a Defesa arrolaram testemunhas (fls. 1.730/1.734).Posto isso, 

designa-se o dia 24 de maio de 2018, às 08 horas para a realização de 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri da acusada MIRIAM RIBEIRO 

DA COSTA, anotando a absoluta ausência de espaço em pauta em data 

anterior dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis para 

audiências, bem como a designação de júris de réus presos.Intime-se a 

pronunciada pessoalmente e também por edital, nos termos do art. 420, 

parágrafo único, do CPP .Providencie o cadastramento de todos os 

Advogados da acusada.Faculta-se a Defesa técnica o acesso aos autos 

n° 1141-96.2013.811.0008 - código 85166.Intimem-se as testemunhas 

arroladas.Ciência às partes.Providencie sete cópias da pronúncia e deste 

relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).

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, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 17 de abril de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000012-63.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZIL CONTEMPORANEO MOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL SPARRENBERGER OAB - RS85039 (ADVOGADO)

PATRICIA ANSCHAU OAB - RS44626 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCK & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO)

EDUARDO ANTONIO LINCK OAB - 621.313.119-15 (REPRESENTANTE)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca do valor da avaliação dos bens 

penhorados ID. 12748256. 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: 1001034-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E M PRESTADORA DE SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 17 de abril de 2018. Senhor(a) CARLOS 

GALERA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANE GUEDES CARDOSO - 

MT10942/O 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: 29/05/2018 Hora: 13:40 no 

endereço ao final indicado. A ADVOGADA DEVERA TRAZER O 

RECLAMANTE PARA A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO. Processo: 1001034-93.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

6.202,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS 

GALERA Parte Ré: EM PRESTADORA DE SERVIÇOS 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) 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: 1000990-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON LINCK NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento: 12224580. “...Ante o exposto, com fundamento 

nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconheço a revelia 

da Reclamada, e, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

Reclamada a pagar a importância de R$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais), 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do vencimento da obrigação (02/01/2015).......”. 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: 1000068-67.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA NERES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRA MONTAGENS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO TREVELATO BRANZAN OAB - SP245265 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

da r. DECISÃO ID do documento 12105575. INTIME-SE a exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte nos autos planilha com 

demonstrativo de cálculos atualizados do crédito, na forma do artigo 524 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000327-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALINE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da r. 

DECISÃO ID do documento 12106042. “...para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a emenda da exordial, trazendo aos autos o 

comprovante de negativação realizado pela requerida, necessário à 

propositura da ação, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

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. 
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Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500262-32.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MONTEIRO SERTAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

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: 12541971. “....EXTINGO O PRESENTE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com base no artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora habilitar o seu crédito 

junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial..........” 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.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 5208-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED MAYLON RIBEIRO - 

OAB:16.966/MS, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Defiro o pedido habilitação de Emylly Nayara Castedo 

Pagliari e Rayssa Mariely Castedo Padilha e de Lucineia Ferreira da Silva 

Castedo como Assistente de Acusação, bem como a oitiva da testemunha 

Tayla Mariana Castedo Padilha arrolada na presente ata como testemunha 

do Juízo. A testemunha Izamara Rodrigues de Souza solicitou ser ouvida 

sem a empresa do réu, por se sentir amedrontada em prestar depoimento 

na presença do acusado, presta depoimento na presença da sua genitora 

Silvana Aparecida R. Nunes curadora da menor. Inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e do Juízo e interrogado o réu e, 

destarte, não havendo mais provas a serem produzidas, declaro 

encerrada a instrução e, para tanto, apresentação de memoriais, 

iniciando-se pela acusação, após assistente de acusação e defesa, pelo 

prazo legal. Após, venham-me os autos conclusos para sentença. Saem 

os presentes devidamente intimados.” NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.Pedro Davi BenettiJuiz 

de DireitoLais Liane ResendePromotora de JustiçaEllen Adriana Rodrigues 

ContiAdvogada - Assistente de AcusaçãoMarco Antônio 

MedeirosAdvogado – DefesaLeomar de Lima PadilhaRéu

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73739 Nr: 1388-77.2015.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCMDS, RLDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76681 Nr: 3166-82.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena em que figura como reeducando Adeilson 

Aparecido de Souza.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do reeducando, haja vista o cumprimento da pena imposta (f. 

127-130).

É o singelo relatório.

 DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena e obrigações que lhe foram impostas.

Acontece que contabilizando o tempo em que o recuperando permaneceu 

em cárcere cautelarmente houve o cumprimento da integralidade da pena 

privativa de liberdade contida nestes autos, qual seja, seis meses, 

conforme se vê às f. 43.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do reeducando Adeilson Aparecido de Souza, 

devidamente qualificado nos autos.

Expeça-se o competente alvará de soltura, devendo o recuperando ser 

colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro crime.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se com as baixas de estilo.

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

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.: 68421 Nr: 2167-66.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem 

julgar procedente a denúncia para CONDENAR o réu MARCELO 

ZIMMERMANN, devidamente qualificado nos autos, pela infração do artigo 

302 do CTB.[...].DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAConforme dispõe o 

art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento 

da pena imposta.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Tendo em vista que o réu 

preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e 

seguintes do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), 

por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos 

autos.A pena consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas e pena pecuniária, cujas formas e condições serão 

fixadas em audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução 

Penal.[...]DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISCertificado o trânsito em 

julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. Lance-se o nome 

dos condenados no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. 

Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a conforme determina 

a Lei de Execuções Penais e a CNGC.5. Recolha-se a CNH do acusado 

para cumprimento da pena de suspensão, que deverá ser aportada no 

executivo de pena a ser formado.6. Após, encaminhe a guia respectiva ao 

Juízo de Execuções Penais competente.Publique-se.Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66697 Nr: 720-43.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDOMAR JOSÉ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Ante o exposto, balizada na fundamentação acima exposta, tenho por 

bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada 

pela denúncia de f. 05-07 para CONDENAR o acusado VANDOMAR JOSÉ 

GARCIA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, 

caput, e art. 304, c/c art. 69, todos do Código Penal.[...] DO CONCURSO 

MATERIAL – ART. 69 DO CPEm consonância com o disposto no artigo 69 

do CP, somo as penas aplicadas ao acusado, tornando-a definitiva três 

(03) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.[...]DA SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e 

subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a 

substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito (art. 44, inciso I, § 2º, 2ª parte, do CP), por entender ser esta 

medida socialmente recomendável ao caso dos autos.A pena consistirá na 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena 

pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência 

admonitória a ser designada para tal finalidade.[...] DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS E FINAISCondeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Conforme dispõe o art. 392, inciso II do Código de Processo 

Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente. 6. Recolha-se a pena pecuniária na 

conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da 

Lei nº 7.172 (Lei das Execuções Penais). [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68654 Nr: 2332-16.2014.811.0050

 AÇÃO: 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

 PARTE AUTORA: VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JACS TADEU VENTURA, LUIZ ROBERTO 

VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:OAB/MT 12750, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883, 

Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:OAB/MT 12750, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Vistos,

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

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.: 73893 Nr: 1471-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Habilitação->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): VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Vistos,

Cumpra-se a decisão anterior.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72790 Nr: 833-60.2015.811.0050

 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: NELSON ARGUELHO

 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:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para que manifeste o que entender de direito, 

notadamente o que tange o pleito de implantação do benefício, no prazo de 

quinze dias.

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.: 17822 Nr: 1562-38.2005.811.0050

 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: MCFDF, JPFDF, MONIQUE SABADINI FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 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:

 Vistos,

De início, proceda-se a numeração dos volumes do presente feito na capa 

dos autos.

Sem prejuízo, atente-se quanto o cumprimento integral das decisões 

proferidas nos autos, eis que, conforme se vê às f. 779-780 foi 

determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual.

Assim, acolho o parecer miniterial de f. 791 e, por conseguinte, intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para manifestação nos termos da decisão 

mencionada no parágrafo anterior.

Em seguida, decorrido o prazo, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifetação no prazo de cinco dias.

Por fim, certifique o cumprimento integral desta decisão e, ato contínuo, 

tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78590 Nr: 16-59.2016.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAG, FAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN CRISTINE 

MAGALHAES - OAB:OAB/PA 18890-A

 Autos n°. 16-59.2016.811.0050 (Código 78590)

Exequente: Flávia Alves Goulart

Executado: William Macimo da Fonseca

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos em correição.

 Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do disposto 

da Lei n° 1.060/50.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito 

perquirido nesta demanda executória, acrescido de honorários 

advocatícios que, nos termos do artigo 652-A, parágrafo único e artigo 20, 
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§ 4°, ambos do Código de Processo Civil, fixo em 5% (cinco porcento) 

sobre o valor atribuído a causa, que deverá ser depositado junto ao Fundo 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Não encontrado a parte devedora, deve o oficial justiça arrestar e avaliar 

o(s) bem(ns) indicado(s) na inicial ou, em não havendo individualização, 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. Em 

seguida as diligências estipuladas no artigo 652, § 2º ou artigo 653, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, abra-se vista dos 

autos ao credor para os fins do artigo 654 do referido Código Processual.

Citada a parte executada e não efetuado o pagamento no prazo legal, 

deverá o oficial de justiça proceder a imediata penhora e avaliação do(s) 

bem(ns) indicado(s) na petição ou, caso a parte não tenha indicado, de 

tantos bens quantos bastem para garantir a dívida.

Realizada a penhora ou arresto de bem móvel, determino que permaneça o 

bem em mãos da parte executada, colhendo sua assinatura e advertindo-a 

das suas responsabilidades legais como depositário fiel.

 Não encontrando o(s) bem(ns) indicado(s), se for o caso, ou outros 

passíveis de penhora, observada a ordem preferencial constante nos 

incisos do artigo 655 e excetuados aqueles que figuram no rol do artigo 

648 e 649, todos do aludido Código, abra-se oportunidade para que a 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 185 do CPC).

 Cientifique-se a parte executada que poderá, independentemente de 

penhora e desde que dentro do prazo de 15 (quinze) dias da juntada do 

mandado citatório (art. 738, caput e § 1º, do CPC), opor-se à execução 

por meio de embargos que deverão ser distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos, pela parte, com cópias (art. 544, § 1°, 

in fine) das peças processuais relevantes.

 Cientifique-se que ainda poderão, no prazo de 10 (dez) dias após 

intimados da penhora, requerer a substituição do bem, desde que 

comprove cabalmente que não trará prejuízo algum ao exeqüente e será 

menos onerosa (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620, ambos do CPC).

Defiro ao oficial de justiça os benefícios do artigo 172, § 2°, do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de fevereiro de 2016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERMAO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000095-50.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Abril de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69390 Nr: 2811-09.2014.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RHAYANNE MARQUES BOTELHO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR MARQUES DE ALMEIDA, JULIANA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal consubstanciada 

pela queixa-crime de f. 04-11, e com fundamento no artigo 386, inciso III, 

do Código de Processo Penal, ABSOLVO os querelados ALDEIR 

MARQUES DE ALMEIDA e JULIANA MARIA DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, ante a patente ausência do elemento subjetivo dolo 

(animus calumniandi).Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 13 de abril de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010073-97.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FATIMA PRUCH AVILA PIAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010073-97.2016.8.11.0050; Valor causa: R$ 20.259,90; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROSELI FATIMA PRUCH 

AVILA PIAIA Parte Ré: EXECUTADO: SOROCRED - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Vistos. Embargos à execução 

opostos pela parte executada afirmando haver excesso de execução ante 

a quitação do débito. Em manifestação, a Exequente requer a 

improcedência dos embargos e a continuidade da execução. DECIDO. O 

excesso na execução é matéria atinente aos embargos à execução, 

conforme preceitua o artigo 52, IX, c, da Lei 9.099/95, também apto a 

fundamentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme 

preceitua o art. 525, V, CPC. In verbis: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX 

- o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: (...) c) erro de cálculo; Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o 

executado poderá alegar: Omissis. V - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; Assim, ocorre excesso de execução 

quando o executado suscita ter o exequente pleiteado quantia superior à 

resultante da sentença, trazendo aos autos, de imediato, o valor que 

entende como devido eis que a simples alegação não é capaz de ensejar 

a alteração do valor. Em outras palavras, há necessidade de apontamento 

do erro determinante do alegado excesso (art. 525, §4º, CPC), pois o 

objetivo da norma é evitar alegações destituídas de fundamentos. A 

empresa embargante efetuou pagamento do débito no valor que entendeu 

ser devido, qual seja R$ 2.485,81 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e oitenta e hum centavos) em 01/09/2016, valor este que alega a 

parte exequente ser inferior ao devido. Após uma detida análise dos autos 

observo que assiste razão em parte ao embargante quanto ao excesso de 

execução pela planilha de cálculo apresentada pela embargada. A par 

disso observo que o embargado, por ocasião da atualização do cálculo da 

condenação, não atendeu aos consectários legais previstos na sentença. 

Isto porque atualizou a embargada os valores desde o evento danoso 

(11/09/2014) e não conforme determinado em senteneça, ocorrendo em 

evidente excesso dos cálculos apresentados. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido nestes embargos à execução opostos por 

Sorocred – crédito, financiamento e investimentos s/a em face de Roseli 
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Fatima Avila Piaia, já qualificados nos autos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

que dispõe o arts. 924, II c/c 925, ambos do CPC. DETERMINO ainda, após 

o transito em julgado, o consequente levantamento, mediante alvará em 

favor da parte executada/embargante do montante bloqueado de R$ 

756,37 (setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Enunciado 52 do FONAJE e do Artigo 40 

da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 09 de abril de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 09 de abril de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ZAGO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CAVALIERI HENNING OAB - MT18913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000335-73.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILMA ZAGO 

NEVES Parte Ré: REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, no valor de 

R$ 226,86 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), 

referente ao contrato 172937862, com data de inclusão no dia 22/07/2017. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas 

aduz que o Promovente não faz jus a indenização por danos morais. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção 

de irregularidade da cobrança perpetrada. No que se refere ao pedido de 

declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece 

acolhimento, diante do comprovante de pagamento acostado no ID.: 

9638283. Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita em 

favor da Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão 

reveste-se de irregularidades, sendo assim, a PROCEDÊNCIA se impõe no 

tocante a indenização por danos morais. Demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte 

Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. 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) E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que 

é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano 

moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar 

de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor de R$ 226,86 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis 

centavos), referente ao contrato 172937862, com data de inclusão no dia 

22/07/2017. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (22/07/2017 - 

Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. RATIFICO A LIMINAR CONCECIDA NO ID.: 

9824345. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 11 de ABRIL de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 11 

de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-03.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LOPES JESUS GAETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA BRANCO DA SILVA (REQUERIDO)

LEANDRO NATANAEL BORTH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN SOUZA DANTAS OAB - SP303195 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000178-03.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 18.111,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GABRIELA LOPES 
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JESUS GAETA Parte Ré: REQUERIDO: LEANDRO NATANAEL BORTH, 

PAULA FERNANDA BRANCO DA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que as Promovidas, apesar de devidamente citadas, 

conforme AR encartado no Id.: 7967194 e 7967196,, não compareceram à 

audiência de conciliação e nem apresentaram justificativa plausível. Desta 

forma, apesar das Promovidas terem apresentado defesa escrita, 

constante nos Id.:8185715, deve ser aplicado ao presente caso o 

ENUNCIADO 78 do FONAJE: “O oferecimento de resposta, oral ou escrita, 

não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia”. Sendo assim, não tendo sido sequer alegado motivo de 

força maior ou impedimento escusável para a ausência da Promovida na 

audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95. Pois bem. O ponto crucial da presente ação é que a 

Promovente alega que na data de 10/08/2015 comprou por R$4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) um cão da raça BULLDOG FRANCÊS, 

MACHO, PELAGEM TIGRADO; alega que posteriormente a compra teve 

ciência que seu cão tinha uma patologia chamada de CRIPTORQUIDISMO; 

alega que seu cão foi diagnosticado com uma doença inflamatória de nome 

“DEMODEX CANIS”; alega que diante das patologias apresentadas 

desembolsou o equivalente a R$ 3.111,00 (três mil cento e onze reais) 

com o tratamento veterinário. Ao final a Promovente requer que a 

restituição do valor de R$ 3.111,00 (três mil e onze reais); lucros 

cessantes, bem como indenização por danos morais. A Promovida, em 

sede de contestação, alega que o cão foi entregue com todos os laudos 

veterinários, atestando a boa saúde do BULLDOG FRANCÊS; alega que as 

patologias apresentadas não interferem no tempo de vida canina; e que 

cão foi adquirido para uso doméstico sem fins lucrativos; pugnado assim 

pela improcedência da ação. Inicialmente, devemos observar que a 

Promovente apesar de impugnar os fatos e documentos apresentados 

pela Promovida na peça contestatória, não há provas para imputar 

unicamente a Promovida a omissão das patologias apresentadas pelo cão. 

Primeiro destaca-se que a patologia chamada de CRIPTORQUIDISMO, foi 

diagnosticada no dia 18/11/2016, ou seja, a mais de um ano do nascimento 

do BULLDOG FRANCÊS, não tinha como os promovidos preverem que a tal 

patologia estava presente no cão; segundo a patologia nome “DEMODEX 

CANIS”, diz respeito à sarna, que atingi animais em qualquer fase da vida 

canina. Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, 

verifico que, não assiste razão a Promovente. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. No caso em tela, embora a aplicado 

declarada a revelia dos promovidos, o Magistrado não está obrigado a 

acolher as teses defendidas pela autora. Analisando o CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE CÃO, seu objeto é bem especifico quando a 

destinação do cão, qual seja, destinado à companhia, e não a reprodução 

com fins lucrativos, como aduzidos pela autora, não caracterizando assim, 

a ocorrência de lucros cessantes. Conforme previsão contratual incumbia 

à autora observar o prazo estipulado na CLÁUSULA QUINTA, vejamos: 

“Obriga-se o COMPRADOR a examinar ou providenciar um médico 

veterinário idôneo, dentro das primeiras 48 (quarenta e oito) horas do 

recebimento do cão, para examiná-lo de forma genérica, com o objetivo de 

verificar seu estado de saúde, ou seja, se o mesmo encontra-se 

saudável. Obriga-se também a contatar o CRIADOR, dentro deste prazo, 

caso seja encontrado algum defeito ou problema no cão. Após o período 

antes mencionado, o COMPRADOR assume ter recebido, examinado e 

constatado que o animal encontra-se em perfeito estado de saúde”. 

Assim, tenho que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos 

constitutivos do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo 

Civil: Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A 

Promovente não comprovou que atendeu ao previsto em contrato firmado 

entre as partes, pois o RESULTADO DE EXAME onde constatou a 

presença da patologia DEMODEX CANIS é datado de 15/02/2016 (ID.: 

6794378), passados seis meses da compra do BULLDOG FRANCÊS. Pois 

bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira 

mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 12 de abril de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 12 

de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-35.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

RONALDO PADILHA (REQUERIDO)

ROGERIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT0003585A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010491-35.2016.8.11.0050; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDUARDO BEZERRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA, ROGERIO FERNANDO SILVA 

DOS SANTOS, RONALDO PADILHA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de 

ABRIL de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 12 de ABRIL de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000292-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000292-02.2018.8.11.0051 Habilitação de Crédito Despacho. 

Vistos etc. Os ilustres Procuradores da Requerente, bem observando o 

juízo por onde tramita a ação de recuperação judicial de Antônio Carlos 

Felito, expressamente direcionaram o presente pedido de habilitação 

retardatária de crédito à 2ª Vara Judicial desta Comarca. Apesar disso, 

por equívoco, os autos foram efetivamente direcionados à 1ª Vara Cível. 

Assim, sendo evidente o equívoco, independentemente de manifestação 

das Partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos à 2ª Vara Judicial 

desta Comarca, a fim de que lá seja processado o pedido de habilitação 

feito pela Requerente. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000290-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA INES NOSCHANG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000290-32.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “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.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente a postergação 

da análise do pedido liminar, assim assegurando o respeito ao 

contraditório. Isso porque a anotação questionada nestes autos, segundo 

consta do documento emitido pela SPC, teria sido lançada no cadastro do 

aludido órgão em agosto de 2017, há quase oito meses, portanto. Tal lapso 

temporal, já suportado pela Requerente sem nenhuma grave relatada, 

parece indicar a possibilidade de prestigiar o contraditório, para que se 

analise a pretensão antecipatória apenas depois da oitiva da Requerida. 

Decido. POSTERGO, pois, a análise do pedido de antecipação de tutela e 

também o de inversão do ônus da prova para depois da resposta. CITE-SE 

a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000295-54.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 17 de abril de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136862 Nr: 9217-38.2017.811.0051

 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: Bianka Regina Kraemer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120775 Nr: 1564-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Facchinetto & Cia Ltda ME, Imobiliária Campo 

Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora devidamente citada, 

deixou transcorrer o prazo, permanecendo silente quanto ao pagamento 

do débito ou embargos á execução, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se, 

devendo requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126802 Nr: 4220-12.2017.811.0051

 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: Celma Lira Moreno

 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:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao Laudo Psicossocial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117065 Nr: 5876-38.2016.811.0051

 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: SEBASTIÃO ELIO BRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao Laudo Psicossocial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114768 Nr: 4582-48.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustiveis Ciaverde Ltda, Maria 

Francisca Rasqueri Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. Comércio de Cereais e Derivados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à petição da parte 

exequente juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25561 Nr: 3505-82.2008.811.0051

 AÇÃO: 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: MR Engenharia Avaliações e Projetos Urbanísticos, João 

Edno Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Charles Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, retirar a guia do "site" do TJMT, e comprovar o 

adimplemento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134727 Nr: 8202-34.2017.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSB, AVFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição do 

requerido, juntada anteriormente, devendo requerer o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142346 Nr: 1441-50.2018.811.0051

 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: Dulce Paetzold Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geloci Roque Geleski ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132899 Nr: 7355-32.2017.811.0051

 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: VRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital: 10 (dez)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor 

Judiciáiro

Sentença:Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada pelo ilustre 

Defensor Pública, em face de Iasmin Pinheiro de Lima. Recebida a inicial, e 

deferido o pedido liminar, foi designada audiência para o interrogatório do 

Interditando. Instado a manifestar-se, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público pugnaram pelo deferimento imediato do pedido, decretando-se 

desde logo a interdição. É o relato do necessário. Fundamento. Pela leitura 

do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece dois requisitos básicos 

para a convicção do julgador: a) o exame pessoal do argüido de 

incapacidade; b) a manifestação de profissionais. Em que pese a 

exigência do item ‘b’, no presente caso, assim como o Representante 

Ministerial, entendo desnecessária a realização de perícia, pois este 

Magistrado, em audiência realizada, comprovou a incapacidade total da 

Interditanda em realizar os atos da vida civil. De fato, a impossibilidade de 

compreensão da Requerida já revela aquela situação que a perícia técnica 

deveria elucidar. A respeito do assunto, ressalta-se o seguinte julgado, 

extraído da obra de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

Código Civil Anotado, 2ª edição, Editora RT, pág. 772: ‘No processo de 

interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, prevista no CPC 1183, 

se estiver absolutamente convencido, por documentos e pelo 

interrogatório que realizou, da deficiência mental do interditando, mormente 

se tal convicção não seria modificada pelo laudo, ao qual o Magistrado não 

está adstrito’ (RT 786/270). Grifo meu. Portanto, o fato de a Interditando 

possuir déficit neurológico e epilepsia, tal como informado pela Dra. Flávia 

Fontanello, por si só já é suficiente para se decretar a sua interdição, visto 

que sua incapacidade traduz uma situação de fato que merece 

regularização legal e jurídica. A nomeação da Sra. Vanda Regina Silveira 

Pinheiro como curadora definitiva ratifica uma situação já existente e 

atende plenamente aos interesses da Incapaz. Diante do exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial, DECRETO a interdição de Iasmin 

Pinheiro de Lima, devidamente qualificada, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do 

Código Civil, NOMEIO como curadora a Sra. Vanda Regina Silveira Pinheiro, 

que deverá prestar compromisso legal, nos termos do art. 1.187 do Código 

de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao disposto 

no art. 1.184 da Lei Processual Civil, inscreva-se a presente sentença no 

registro civil (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Publicados os editais, 

expedidos os mandados de averbação e colhido o compromisso da 

Curadora de bem e fielmente cumprir o encargo, procedam-se às 

anotações necessárias e arquivem-se com baixa nos registros cartorários 

e distribuição. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103611 Nr: 598-56.2016.811.0051

 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: Joicilde Puhl Rizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Solange Spengler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA SOLANGE SPENGLER, casado(a), 

do lar. 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 
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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: JOICILDE PUHL RIZZI, brasileira, casada, agente de 

saúde, portadora do RG n. 622931 SSP/MT, inscrita no CPF nº 

432.907.791-49, residente e domiciliada no Sítio Retiro, CEP: 78840-000, 

Campo Verde, Estado de Mato Grosso, representado por seu advogado, 

que abaixo subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, propor pelo RITO ORDINÁRIO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS cc DANOS MATERIAIS cc LUCROS CESSANTES e pedido 

de LIMINAR Em face de MARIA SOLANGE SPENGLER, brasileira, casada, 

do lar, CPF desconhecido da autora, com sede na Zona Rural, Br 070, 

empresa Noble Brasil, nos fundos da empresa, campo verde/MT CEP 

78840-000; E Proprietário do veículo FORD FIESTA, placa NJW 7578, com 

o mesmo endereço da 1ª requerida, cujos dados, requer seja oficiado o 

DETRAN para que forneça o nome e endereço do proprietário, pois, a 

autora tentou junto ao órgão tais informações, mas lhe foram negadas, 

sob argumento de sigilosas. Requer o recebimento do feito e 

prosseguimento pelo rito ordinário e requer: a) A concessão da gratuidade 

judiciária, pois, neste momento, não dispõem de recursos para custear as 

despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento; b) Que seja 

a presente ação, recebida e processada na forma da Lei, com o 

deferimento da antecipação da tutela para que requerido custeie todas as 

despesas médicas necessárias aorestabelecimento da saúde da autora e 

ALIMENTOS PROVISIONAIS de R$ 1.760,00 por mês, equivalente a 2 

salários por mês, enquanto durar a demanda, valor a ser entregues no 

escritório do patrocinador da causa mediante recibo, sob pena de multa 

diária estipulada por Vossa Excelência, o que sugere em R$ 1000,00 por 

dia de atraso no cumprimento da liminar em caso de deferimento; c) 

Concedida ou não a antecipação da tutela, que seja feita a citação do réu, 

por meio de oficial de justiça, conforme preleciona o art. 221 do Código de 

Processo Civil, para que, querendo, contestem a presente ação, sob pena 

de revelia e seus efeitos; d) Requer no mérito que seja reconhecido o ATO 

ILÍCITO e culpa exclusiva do Requerido e seu preposto pelo acidente e 

danos e em caso de concessão da liminar que seja mantida no mérito; e) 

Que sejam o réu condenado solidariamente ao pagamento no valor de R$ 

50.000,00 como danos morais, incidindo-se juros de 1% ao mês e 

correção monetária desde a data do acidente; f) Sejam os réus 

condenados solidariamente nos danos estéticos, no valor de R$ 30.000,00 

com juros de 1% ao mês mais correção desde a data do acidente; g) Seja 

os réus condenados solidariamente nas percas patrimoniais 

experimentadas até o presente momento no valor de R$ 12.440,00, 

referente aos exames, farmácia, próteses e renda salarial perdida de R$ 

1.760,00 por mês, valor a liquidar; h) Seja deferida a inclusão dos valores 

gastos no curso do processo a ser liquidado na sentença; i) Sejam os 

requeridos obrigados a custearem todos os tratamentos, necessários 

para a recuperação dos movimentos e restabelecimento laboral da autora, 

até que se esgotem todos os meio hábeis e necessários para o 

restabelecimento da saúde, com pagamento em 48 horas mediante 

requisição a ser feita pelo especialista na área e especificação do valor a 

liquidar; j) Requer a condenação dos requeridos nos lucros cessantes e 

renda mensal vitalícia ou até a convalescência, com o valor de R$ 

1.760,00 por mês, equivalente a 2 salários mínimos mensal, a ser 

calculada pelo contador judicial da data do acidente até os 74 anos de vida 

estimada do brasileiro, ou até a convalescência a ser provada no 

processo, cujo valor deve ser pago de uma só vez, ou mediante 

pagamento mensal com imposição de formação de capital garantidor do 

pagamento, tudo em virtude das enfermidades e deficiência definitiva que 

impossibilitam de trabalhar e auferir renda para sua subsistência e de sua 

família; k) Requer a condenação dos réus de modo solidário e objetivo; l) 

Requer a aplicação de juros de 1% ao mês mais correção monetária nos 

valores condenados a serem calculados desde a data do acidente; m) 

Requer a condenação dos Requeridos nos honorários advocatícios, no 

importe de 20% do valor da causa, mais custas processuais; n) Pretende 

o Requerente provar suas argumentações, através dos documentos 

desde já acostados e a produção das demais provas que eventualmente 

se fizerem necessárias no curso da lide, tais como perícia médica cujos 

quesitos seguem em anexo, do depoimento pessoal do réu sob pena de 

revelia e de testemunhas cujo rol segue em anexo, além de juntada de 

novos documentos e notas de despesas a serem somadas no feito, o que 

desde já requer; Dá-se à causa o valor de R$ 66.827,66, para fins 

meramente fiscais, cujo valor deve ser atualizado na liquidação de 

sentença. Este procurador declara nos termos da lei 11.382/06 365, inciso 

IV do Código de Processo Civil que os documentos em anexo, conferem 

com os originais.

Despacho/Decisão: Vistos etc.DEFIRO o pedido aduzido pela Requerente 

para solicitar informações, dos Sistemas Infojud e Siel, acerca do atual 

endereço da Requerida Maria Solange da Silva.Esclarece-se, uma vez 

mais, a impossibilidade da consulta em relação à Requerida Maria Solange 

Spengler, já que, na consulta anterior, não se encontrou o nome na 

relação da Receita Federal.Se for identificado o atual endereço da Parte, 

CITE-SE a Requerido 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).Embora a 

Requerente tenha se oposto à audiência de conciliação, só com a 

concordância da Requerida é que efetivamente se poderá deixar de 

realizá-la (art. 334, § 4º, I, 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). Dada 

a antecipação da Requerente, a Requerida poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC).Do contrário, se restar impossível a 

localização da Parte, CITEM-SE as Requeridas por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, a fim de que, em 15 (quinze) dias, ofereçam resposta.Ainda 

nessa hipótese, esgotado o prazo sem manifestação, NOMEIO, desde 

logo, a ilustre Defensoria Pública à curadoria dos interesses das 

Requeridas, abrindo-lhes vista dos autos para oferecimento de 

resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-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. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 16 de abril de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111251 Nr: 3020-04.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrição Industria e Comercio de Fertilizantes 

Ltda, Silmara Molinari dos Santos, Rosemary Grandi dos Santos

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

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

FAZENDA PÚBLICA manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144438 Nr: 2461-76.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novozymes Bioag Produtos Para Agricultura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Cinto 

Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MORAES RODRIGUES 

- OAB:94880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 2461-76.2018.811.0051 - Código 144438.

 Ação Monitória.

Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória proposta por NOVOZYMES BIOAG PRODUTOS 

PARA AGRICULTURA LTDA em face de CINTO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA (RODRIGO MULLER BENDER E CIA LTDA ME), ambos já 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o feito não fora instruído com comprovante do 

recolhimento das custas e taxas processuais (Ref. 02).

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte requerente para 

acostar aos autos o comprovante do recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do 

NCPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 16 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144119 Nr: 2285-97.2018.811.0051

 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: MLAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada MARIA APARECIDA FRAZÃO ZUNTA, OAB/MT 4.055, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente MARCELO LUIS 

ALVES DE OLIVEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 15/05/2018, às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18599 Nr: 946-89.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroluz - Mat. Const. Geral Eletr.Rural - Guolo e Guolo 

Ltd, Pedro Paulo Guollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511/MT, Eliel Alves de Souza - OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO o advogado do executado, DR. DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB/MT 

11.482-B, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a juntada da 

procuração outorgada pelo seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74683 Nr: 3682-07.2012.811.0051

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liamara Debastiani Romancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3682-07.2012.811.0051 (Código 74683)

Execução de Título Extrajudicial

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em desfavor de LIAMARA 

DEBASTIANI ROMANCINI, todos devidamente qualificados nos autos.

 Considerando o teor da certidão de fl. 78, DETERMINO:

a) SUSPENSÃO da presente execução e o seu prazo prescricional pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do NCPC.

b) Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará 

a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do NCPC). Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão;

c) Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art. 921, §3º, do NCPC).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 10 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6112 Nr: 424-04.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT

 I N T I M O a parte exequente para informar o CPF ou CNPJ vinculado à 

conta indicada para expedição do alvará, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30019 Nr: 128-35.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Tarcisio Biazon, Jose Aparecido Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Itamar Bonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Romulo Gemenes Biazon - OAB:15.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão. INTIMO o exequente 

para impulsionar o feito, nos termos da decisão de folha 67/67V: 

....Decorrido tal prazo, INTIME-SE o credor para promover o andamento do 

feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do item 

2.29.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75332 Nr: 322-30.2013.811.0051

 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): Rose Mary Bernardi Moreno

 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:

 Diante do exposto, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 

01 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do 

NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório.Decorrido tal prazo, INTIME-SE a credora para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 580, caput, da CNGC.DEVERÁ constar da intimação a 

advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da CNGC).Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (art. 581 da CNGC).INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências. Campo verde, 06 de outubro de 

2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 19221 Nr: 1558-27.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior, Flávia 

Cristina Leão de Morais Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Ferreira Pires Sobrinho - 

OAB:73891/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Diante do exposto, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 

01 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do 

NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório.Decorrido tal prazo, INTIME-SE a credora para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 580, caput, da CNGC.DEVERÁ constar da intimação a 

advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da CNGC).Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (art. 581, da CNGC).INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências. Campo verde, 09 de outubro de 

2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-09.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BADIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 14hs40min, na sede do Juizado Especial - Campo 

Verde/MT. ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências 

importará em extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação 

de custas judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-09.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BADIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 14hs40min, na sede do Juizado Especial - Campo 

Verde/MT. ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-71.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ROBERTA MACHADO PEREIRA DE OLIVEIRA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 15hs20min, na sede do Juizado Especial - Campo 

Verde/MT. ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-71.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ROBERTA MACHADO PEREIRA DE OLIVEIRA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 15hs20min, na sede do Juizado Especial - Campo 

Verde/MT. ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências 

importará em extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação 

de custas judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILCELIA MARIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 11/06/2018 

às 09:00hs, 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: 1000217-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

CLAUDINO VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/O (ADVOGADO)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 16:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

CLAUDINO VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/O (ADVOGADO)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 16:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ROBAINA 42431190153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 11/06/2018 

às 14hs40min, 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: 1000295-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA COSTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (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 14/05/2018 

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: 1000293-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON DE CARVALHO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 11/06/2018 

ás 14hs00min, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVTON SCHMIDT DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Bruno Coldebella Camillo (TESTEMUNHA)

Valmir da Paula Faria (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 14:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVTON SCHMIDT DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Bruno Coldebella Camillo (TESTEMUNHA)

Valmir da Paula Faria (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 14:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo 

Verde/MT.Com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES DESERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000434-40.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 17 de abril de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONY DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/06/2018, às 15:20, na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA REGINA CORREA (EXECUTADO)

 

CEERTIDÃO Certifico que, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo legal, se manifestar do mandado cumprido com a finalidade 

não atingida, juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-77.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. PAVINATO - TORNEARIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, impulsiono o feito a fim de intimar a parte aqutora 

para, no prazo legal, se manifestar sobre a penhora negativa juntada aos 

autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010656-16.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO LUIZ HERTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O F DE SOUZA ESTOFADOS - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, no prazo legal se 

manifestar quanto a penhora negativa juntada aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48788 Nr: 1042-92.2015.811.0029

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Dispensada a gratuidade, 

pois, como visto, o autor se trata de empresário e a própria é dona de 

imóveis e não de um como determina a lei, a tais não se aplica o conceito 

de pobreza.Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos 

honorários de sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios 

legais, 10% do valor da causa.A condeno ainda ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé, em 10 salários-mínimos, dado que demandou 

contra texto expresso de lei o autor (artigo 80. I, do NCPC), sabendo-se 

não ser agricultor, mas esposa de empresário rural, e a arbitro em 10 

(dez) salários-mínimos (artigo 8, §2º, do NCPC) em favor da parte 

contrária.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59158 Nr: 505-28.2017.811.0029

 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): Valdir Silva de Oliveira, Maria Alice Batista dos 

Santos, Loran Vinicius de Lima Maciel, WEMERSON OLIVEIRA DOS 

SANTOS, Robson Maicon Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catia Simone Branco 

Andreatta - OAB:16720 PR, DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, 

para:a)Condenar ROBSON MAICON BATISTA DA SILVA, WEMERSON 

OLIVEIRA DOS SANTOS e LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas descritas nos artigos 33, caput, da Lei 

11.343/06, artigo 349-A c/c 14, II ambos do Código Penal e artigo 244-B da 

Lei 8.069/90, na forma do art. 29 e 69 do Código Penal; b)Condenar MARIA 

ALICE BATISTA DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incursa na 

pena descrita no artigo 349-A c/c 14, II ambos do Código Penal; 

c)Absolver MARIA ALICE BATISTA DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

das penas do artigo 244-B da Lei 8.069/90, conforme o artigo 386, V, do 

Código de Processo Penal. d)Absolver VALDIR SILVA DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, das penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, 

artigo 244-B da Lei 8.069/90 e 349-A c/c 14, II ambos do Código Penal, 

conforme o artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59294 Nr: 594-51.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociara Brandini, Amelia Rosa M Brandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jociara Brandini e 

Amélia Rosa Marcantônio Brandini em face da r. sentença prolatada por 

este Juízo às fls. 85/85-v.

Os presentes embargos de fls. 88/91, foram opostos dentro do prazo 

legal, onde a parte embargante narrou à existência de vício necessário de 

saneamento, consistente em contradição, omissão ou obscuridade posto 
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que a r. Sentença deixou de observar todas as teses de defesa 

elencadas pela embargante, bem como extinguiu os presentes embargos à 

execução nos termos do artigo 917, §§3º e 4º do NCPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração foram opostos dentro do quinquídio legal, 

conforme determina o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios têm seu 

cabimento condicionado à efetiva existência de uma das hipóteses 

elencadas no artigo 1.022, Código de Processo Civil, in verbis:

"Artigo 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial quando:

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."

A razão teleológica do recurso de embargos de declaração é esclarecer 

no ato decisório, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, 

contraditórios ou obscuros, não se destinando à rediscussão da matéria 

ventilada no julgado nem a substituí-lo. Não se presta, pois, a via 

excepcional dos embargos de declaração que a parte obtenha a 

reavaliação dos elementos que foram considerados na formação do 

convencimento do Juízo.

Certo é que, não obstante a limitação das hipóteses de cabimento 

previstas no supracitado artigo, a doutrina tem adotado orientação no 

sentido de emprestar efeito modificativo aos embargos, para o fim de 

corrigir erro material, por entender que na sua potencialidade está contida 

a força de alterar a decisão embargada, na medida em que isto seja 

necessário para atender à sua finalidade legal de esclarecer a 

obscuridade, resolver a contradição ou suprir a omissão verificada na 

decisão.

É amparado no acima mencionado entendimento doutrinário, que o ora 

embargante almeja sejam aplicados os efeitos infringentes aos presentes 

embargos.

Assim, constatando o magistrado alguma dessas falhas, além de proceder 

ao esclarecimento ou à retificação do julgado, poderá fortalecer a sua 

fundamentação.

Com esteio neste entendimento, a jurisprudência também vem firmando 

posicionamento no sentido de admitir a força modificativa e infringente dos 

embargos de declaração em casos especiais e em caráter excepcional. 

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado. Veja-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR ERRO NO JULGADO. 

POSSIBILIDADE.

I – Detectado no julgado erro material, consistente na condenação indevida 

da Fazenda Pública no pagamento de custas processuais não adiantadas 

pela parte contrária, de acordo com o entendimento jurisprudencial, 

pode-se imprimir efeitos infringentes aos embargos de declaração para 

afastar a condenação indevida.

II – Embargos de declaração acolhidos para extirpar a condenação do 

estado de goiás no pagamento das custas processuais." (TJGO, 4ª 

CÂMARA CÍVEL. DJ 640 de 13/08/2010. 200902072921. RELATOR 

DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO).

Pois bem. Entende-se por obscuro o ato decisório pendente de 

aclaramento; contraditório, o ato, cujas asserções, porque contrastantes, 

apresentam-se inconciliáveis quanto à compreensão, desvinculando-se a 

fundamentação do decisum de sua parte dispositiva, e omisso aquele que 

silencia quanto a certos pontos arguidos pelas partes.

A parte embargante sustenta que a sentença de fls. 85/85-v incorreu em 

erro material, contradição e omissão, eis que deixou de considerar as 

outras teses de defesa elencadas e extinguiu os presentes embargos à 

execução ao considerar que as teses abordadas se tratavam de uma 

alegação pura e exclusiva de excesso de execução.

Nesse contexto, cabíveis os embargos, pelo que passo a conhecer do 

seu mérito.

Da análise da sentença atacada, observa-se que razão assiste a 

embargante, visto que resta comprovado à existência de outras teses de 

defesas, o que afasta a aplicação do artigo 917, §§3º e 4º, do NCPC.

Diante de todo o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de 

Declaração, aplicando-lhes efeito infringente, para sanar a omissão, 

obscuridade e contradição apontada na sentença, devendo constar a 

partir do item 4 a seguinte redação:

 “4. A análise dos autos demonstra que as partes são legítimas e estão 

bem representadas.

5. Trata-se de embargos do devedor ou à execução, previsto no art. 914 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, que possui a natureza mista 

de defesa e ação, inaugurando uma nova relação jurídica processual de 

conhecimento. (Nelson Nery Jr., Código de Processo Civil Comentado São 

Paulo: Ed. RT, pg. 121).

6. A parte embargante alegou, em sede de preliminar, iliquidez do título ao 

argumento, ao argumento que a cédula de crédito bancário não está 

acompanhada dos extratos e de demonstrativo de débito descriminando 

de modo claro a evolução da dívida.

 7. Prima facie cumpre tecer alguns comentários a despeito das 

características comuns às cédulas de crédito.

8. Segundo Humberto Theodoro Junior, em seu artigo “A CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NO 

D I R E I T O  B R A S I L E I R O ” ,  p u b l i c a d o  n o  s i t e 

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo48.htm, assevera que são tão 

semelhantes os requisitos e elementos fixados na legislação que cuida 

das diversas espécies de cédulas de crédito que se pode afirmar existir 

um microssistema jurídico dotado de regras gerais aplicáveis ao gênero 

cédulas de crédito, e que regulam a natureza, os elementos, e os efeitos 

desse negócio jurídico.

9. Ademais, ressalta o ilustre doutrinador que merecem ser destacados, 

em todos esses títulos de crédito, alguns elementos essenciais, comuns a 

todos eles, a saber:

 “a) todos são definidos como títulos líquidos e certos (Dec.-Lei nº 167, art. 

10; Dec.-Lei nº 413, art. 10; Lei nº 6313, art. 1º; Lei nº 6840, art. 5º; MP 

2.160-25);

 b) todos poderão ser articulados com a estrutura de abertura de crédito, 

ou seja, são instrumentos que permitem “financiamento para utilização 

parcelada”, devendo o financiador abrir “conta vinculada à operação, que 

o financiado movimenta por meio de cheques, saques, recibos, ordens, 

cartas ou quaisquer outros documentos, na forma e tempo previstos na 

cédula ou no orçamento” (Dec.-Lei nº 167, art. 4º, Dec.-Lei 413, art. 4º; Lei 

6313, art. 3º, Lei 6840, art. 5º, MP 2.160-25, art. 3.º, § 2.º);

c) todos são exigíveis pelo saldo da conta, que compreende os 

levantamentos feitos, menos os pagamentos parciais e mais “juros, 

comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor 

fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório” 

(Dec.-Lei nº 167, art. 10 e § 1º; Dec.-Lei 413, art. 10 e § 1º; Lei 6313, art. 

3º; Lei nº 6840, art. 5º; MP 2.160-25, art. 3.º caput e § 2.º, I); as cédulas 

bancárias, industriais, comerciais e de exportação admitem que a abertura 

de crédito seja fixa ou em conta-corrente, pois permitem que se 

convencione a reutilização do crédito após amortizações, dentro do prazo 

de vigência do contrato (Dec.-Lei nº 413, art. 47; Lei 6313, art., 3º; Lei 

6840, art. 5º, MP 2.160-25, art. 16);

d) todos podem ser emitidos com ou sem garantia real (Dec.- Lei nº 167, 

arts. 14, 20, 25 e 27; Dec.-Lei 413, arts. 15 e 19, MP n.º 2.160-25, arts. 

3.º, IV, e 6.º);

e) a todos são aplicáveis as normas do direito cambial, inclusive quanto ao 

aval (Dec.-Lei nº 167, art. 60; Dec.-Lei nº 413, art. 52; Lei 6313, art. 3º; Lei 

6840, art. 5º, MP n.º 2.160-25, art. 20);

f) a todos é atribuída a força de título executivo extrajudicial (Dec.-Lei 167, 

art. 41; Dec.-Lei 413, art. 41; Lei 6313, art. 3º; Lei 6840, art. 5º; MP n.º 

2.160-25, art. 3.º)”. (grifo nosso)

10. Humberto Theodoro Junior, ainda em seu artigo, cita o doutrinador 

SILVIO CUNHA FILHO que explica que:

 “a conta gráfica ou planilha de cálculo da cédula é o instrumento que 

confere a certeza e liquidez da dívida, não só para o credor, mas também 

e principalmente para o tomador. Com efeito, com uma simples leitura, sem 

o auxílio de técnicos ou experts, mediante utilização da simples aritmética, 

com aplicação das quatro operações básicas, portanto, de fácil 

intelecção, apuração e conclusão, poder-se-á entender a forma de 

incidência dos encargos”. (grifo nosso)

11. Diante das previsões claras e precisas dos encargos no título de 

crédito, os lançamentos da conta gráfica não passam de demonstrativo 

das operações aritméticas capazes de revelar o saldo devedor oriundo da 

cédula de crédito bancário. E como já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, acerca de cédula rural, “a dívida não deixa de ser líquida, se 

precisa, para saber em quanto importa, de simples operação aritmética”.

 12. Nesse sentido:
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 APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO 

LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL NOS TERMOS DOS ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 

10.931/04 C/C ARTIGO 585, VIII E 614, II, AMBOS DO CPC. REFORMA DA 

DECISÃO SINGULAR. "1.As cédulas de crédito bancário, instituídas pela 

MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, 

são títulos que, se emitidos em conformidade com os requisitos na lei 

exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O fato de ter-se de 

apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a 

liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis 

para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. 

Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito 

bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao 

fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos 

efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da 

cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é 

aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os artigos 586 e 618, I, do 

Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em relação 

às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título 

seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses 

dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos 

sobre a cédula de crédito bancário. 4. Agravo de instrumento provido para 

dar prosseguimento ao recurso especial. 5 . Recurso especial 

provido."(STJ, AgRg no REsp 599609 / SP, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, 4ª T, DJE 05.03.2010) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13. As planilhas de cálculo ou contas gráficas, por espelharem as 

retiradas e lançamentos previstos na cédula de crédito bancário, fonte da 

abertura de crédito, não dependem, para sustentar a execução, de perícia 

ou outras provas que justifiquem o débito do financiado. Justamente 

porque tal conta é parte integrante do negócio jurídico bilateral ajustado 

entre creditador e creditado. É certo que o devedor não está impedido de 

impugnar a conta ou algum lançamento nela efetuado de forma indevida ou 

exorbitante. Não pode, todavia, simplesmente recusar a aceitar a conta do 

credor. É a jurisprudência já sedimentada que se aplica ao novo título:

 “Não concordando a parte executada com os valores lançados no 

‘demonstrativo contábil’ que instrui a execução, cumpre-lhe, com base no 

que foi pactuado e na legislação que considere aplicável, impugná-los e 

indicar o quantum que entenda devido” (STJ - 4ª T., REsp. 46.251-7-DF, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, ac. 25.10.94, DJU, 19.12.94, p. 35.321).

14. Justamente porque a conta gráfica do financiamento já tem a função 

de revelar o quantum da dívida do creditado, é que o Superior Tribunal de 

Justiça considerou, no aresto supra, ser descabido o requerimento do 

executado de “requerer perícia que encerre pretensão de remessa dos 

autos ao contador judicial para que esse, segundo sua interpretação do 

contrato e das normas legais que repute pertinentes, elabore conta que se 

preste ao cotejo com a elaborada pela parte exequente”.

15. Desta feita, ante o exposto e considerando os documentos acostados 

às fls. 22-v/24-v, denominado Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo 

Pessoal – n.º Cédula: 294.724.427, e às fls. 25/26, denominado 

Demonstrativo da Operação, entendo que carece de razão a embargante 

quanto à alegação de iliquidez do título executivo apresentado.

16. Isto posto, afasto a preliminar aventada.

 17. Ante ao exposto, bem como considerando o pedido acostado nos 

embargos à execução e na impugnação aos embargos, designe-se data e 

hora para realização de audiência, nos termos do artigo 920, II, do NCPC.

18. Às providência.

19. Intime-se. Cumpra-se.

Com relação ao restante do texto da r. sentença atacada, deverá 

permanecer tal como está.

Retifique-se o registro da sentença embargada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28579 Nr: 83-29.2012.811.0029

 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): Y.B. Lagasse e Cia LTDA, CELI LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador Gustavo Amato Pessini, CAROLINA PEREIRA 

TOME WICHOSKI e

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-95.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SIMON SOUTHIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 09 de abril 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: 8010086-28.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 09 de abril 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: 8010081-06.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)
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FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 09 de abril 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: 8010091-50.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA JANAINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 09 de abril 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: 8010092-35.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA KASPRCZAK DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 09 de abril 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: 8010095-87.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE BUSSIOL BISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 09 de abril 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

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 028/2018 – DF

O Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a Gestora Geral desta Comarca, Sra. LUZINETE 

ALVES DE SOUZA MELO, mat. 6220 estará usufruindo 20 (vinte) dias de 

férias no período de 23/04/2018 à 12/05/2018;

 R E S O L V E:

DESIGNAR o Servidor BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO , matrícula nº 

4859, Auxiliar Judiciário, lotado nesta Comarca, para substituir a referida 

Gestora durante o período de 23/04/2018 a 12/05/2018;

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 13 de abril de 2018

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diógenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12.434, Duílio Piato Júnior - OAB:3.719-MT, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Maria 

Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B, Péricles Araújo Gracindo de Oliveira - OAB:OAB/PR 

18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294 - SP, 

Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, ZAID AHMAD HAIDAR 

ARBID - OAB:MT 20739-A, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Vistos etc.

 I. Em relação a informação de fls. 1165 e 1166, diante da certidão de fls. 

1222 verifico que as partes mencionadas e o peticionante não juntaram 

neste processo, tempestivamente, tal informação acerca da eventual 

a l t e r a ç ã o  d a  r e p r e s e n t a ç ã o  p r o c e s s u a l  ( n o v a 

procuração/substabelecimento sem reservas/ notificação de renúncia..., 

na forma do artigo 5º, §3º do estatuto da OAB). Logo, pelos documentos 

desta precatória, entendo que ainda são representados pelo advogado 

Pericles Landgraf Araújo de Oliveira.

II. Outrossim, observo que o advogado peticionante de fls. 784/786, além 
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de não juntar procuração, informa que seu cliente está sendo prejudicado, 

comprovando ter ingressado com embargos de terceiro no juízo 

deprecante, de Rondonópolis, às fls. 787 a 801, porém, verifico que o 

referido foi rejeitado liminarmente por ilegitimidade ativa, conforme sitio do 

TJMT, cód. 892804.

 III. Destaco que o leião ocorreu no dia 06/04/2018, e que, até o momento 

de sua realização, este juízo não recebeu qualquer determinação do 

deprecante para suspender o objeto desta precatória. Finalmente, 

consoante o postulado da boa-fé-objetiva, principalmente no que toca os 

deveres anexos de informação e lealdade processual, que os referidos 

advogados ou partes não informaram este juízo de eventuais vícios com a 

devida antecedência, mas somente na véspera do ato, ou seja, no dia 

05/04/2018.

IV. Finalmente, destaco que os documentos de fls. 1169/1221 não 

merecem análise por este juízo, pois referem-se a procedimento 

administrativo que ainda não ocorreu, uma vez que para a imissão de 

posse é condicionante o pagamento dos tributos. Logo, o arrematante 

deve diligenciar junto ao CRI competente para apurar qual o município 

beneficiário do ITBI, antes de pagá-lo, para que não pague mal e em 

duplicidade.

 V. Imtimem-se e cumpra-se as determinações anteriores.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diógenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12.434, Duílio Piato Júnior - OAB:3.719-MT, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Maria 

Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B, Péricles Araújo Gracindo de Oliveira - OAB:OAB/PR 

18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294 - SP, 

Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, ZAID AHMAD HAIDAR 

ARBID - OAB:MT 20739-A, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 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 do Município de Planalto da Serra/MT, Dr. EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES, OAB/MT 8548, acerca do despacho de fls. 

1223/1224, a seguir transcrito: "Vistos etc... IV. Finalmente, destaco que 

os documentos de fls. 1169/1221 não merecem análise por este juízo, pois 

referem-se a procedimento administrativo que ainda não ocorreu, uma vez 

que para a imissão de posse é condicionante o pagamento dos tributos. 

Logo, o arrematante deve diligenciar junto ao CRI competente para apurar 

qual o município beneficiário do ITBI, antes de pagá-lo, para que não pague 

mal e em duplicidade. V. Imtimem-se e cumpra-se as determinações 

anteriores".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103982 Nr: 1435-27.2018.811.0024

 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: André Luiz Rodi Paes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALVES DE SOUZA - 

OAB:24106/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 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.: 87084 Nr: 4200-39.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Factoring Fomento Mercantil e 

Comercial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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 intimar a parte 

exequente para atender corretamente ao impulsionamento ref. 24, vez que 

a diligência deve ser recolhida no JUÍZO DEPRECADO, e não neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100806 Nr: 6155-71.2017.811.0024

 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: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/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.: 87133 Nr: 4251-50.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIOPE NUNES BARROS E ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 87369 Nr: 4470-63.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 103088 Nr: 1065-48.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruben dos Santos Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.389/MT

 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 
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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.: 87072 Nr: 4190-92.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolpho Euripedes D' Oliveira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 87073 Nr: 4191-77.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 83340 Nr: 2575-67.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piero Vicenzo Parini - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 87287 Nr: 4387-47.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE CARVALHO AMAZONAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 87288 Nr: 4388-32.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOISE CURVO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 87201 Nr: 4303-46.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Andrade Valdasca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 87347 Nr: 4448-05.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER ARRUDA DE ALMEIDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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.: 87226 Nr: 4328-59.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICARO ZWICKER ARANTES FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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 devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não existe o nr".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93867 Nr: 2821-29.2017.811.0024

 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: Lauriston José de Oliveira, Gilza de Lima Oliveira, 

Eleezer Venine de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tertulino Alves de Freitas e Ana Alexandrina 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-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 prestar as primeiras declarações, no prazo legal, diante da 

assinatura do termo de compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85228 Nr: 3441-75.2016.811.0024

 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: GABRIELA AVELAR MENDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMAR DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 

SILVA - OAB:10574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose de Deus Lima - 

OAB:16724

 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 

impetrante para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte impetrada e por terceira interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100281 Nr: 5936-58.2017.811.0024

 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: Rosilene de Souza, LINDINEI LUIZ TEOTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA, HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - OAB:OAB 

/ MT 21.165, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO F. GOMES - 

OAB:MT-11.837, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 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 apresentada 

pela requerida Elisangela L. F. Koga Ferreira, ref. 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88105 Nr: 425-79.2017.811.0024

 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): Aurelino Monteiro Caldas, José de Souza 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 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 

expedida carta precatória de notificação do réu José de Souza Neves, no 

endereço indicado à fl. 160 (ref. 24), vez que apesar da petição do 

advogado ref. 26, não consta a procuração outorgada pelo mesmo, 

apenas substabelecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87271 Nr: 4372-78.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, 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 devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104677 Nr: 1775-68.2018.811.0024

 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: Rogerio Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mariano da Silva (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da implantação do Sistema do PJE nas Varas desta Comarca na 

presente data, deverão os presentes autos serem cancelados.

 Comunique-se. Proceda-se com as baixas.

Atente-se o Distribuidor acerca da competência do Sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96191 Nr: 4071-97.2017.811.0024

 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: Lucinéia Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, para, 

no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, portanto, incólume a decisão 

anteriormente proferida. Intimem-se, inclusive para o pagamento do valor 

requerido, conforme decisão já delineada, comprovando-se nos 

autos.Certifique-se eventual decurso de prazo e façam-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96188 Nr: 4070-15.2017.811.0024

 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: Doralice Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, para, 

no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, portanto, incólume a decisão 

anteriormente proferida. Na forma dos artigos 456 e seguintes da CNGC 

impossível o recolhimento das custas ao final.Intimem-se, inclusive para o 

pagamento do valor requerido, conforme decisão já delineada, 

comprovando-se nos autos.Certifique-se eventual decurso de prazo e 

façam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 456, §1º da 

CNGC.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5595-32.2017.811.0024

 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: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOMBARDI THURONYI - 

OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 VISTOS, ETC.

I. Considerando que o requerido compareceu nos autos requerendo a 

realização de conciliação, como prevê o art. 334 do CPC, e a sistemática 

do novo Código de Processo Civil é de primeiro tentar-se a auto 

composição, quando há interesse de ambas as partes, e, muito embora o 

rito de exigir contas seja diverso do procedimento ordinário, defiro o 

pedido, razão pela qual, determino que a audiência seja designada para a 

primeira quinzena de maio/2018.

II. Neste sentido, pode-se realizar audiência de conciliação, embora não 
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faça parte do rito. É a jurisprudência:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE - OITIVA DE 

TESTEMUNHA - DESNECESSIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADO - CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - OBRIGAÇÃO DE 

PRESTAR CONTAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

configura cerceamento de defesa a ausência de audiência de conciliação, 

eis que possível o julgamento antecipado da lide, uma vez que na primeira 

fase da ação de prestação de contas a matéria controvertida limita-se a 

existência ou não do dever de prestar contas, dispensando-se, assim, a 

produção de provas.” (TJ-PR - AC: 1819601 PR Apelação Cível - 

0181960-1, Relator: Clayton Camargo, Data de Julgamento: 26/10/2005, 

12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2005 DJ: 6997)

 III. Assim, com fundamento no art. 335 do CPC, o requerido deverá 

apresentar contestação e, via de consequência, fica caracterizada o 

direito de prestar as devidas contas naquela oportunidade.

IV. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 6095-98.2017.811.0024

 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: SÔNIA APARECIDA DO NASCIMENTO, Sonia Aparecida 

do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda, 

CONCESSIONÁRIA AUTO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o advogado da 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.: 103395 Nr: 1203-15.2018.811.0024

 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: ARISTILDA DIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o advogado da 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.: 32624 Nr: 2011-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CST, DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B/MT

 Certifico que a justificativa da impossibilidade de pagamento das pensões 

alimentícias devidas foram apresentadas nos autos no prazo legal. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a parte autora, pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos presentes autos acerca da justicativa 

apresentada pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100810 Nr: 6157-41.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OROCINDO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO 

BAIRRO BELA VISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o advogado da 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.: 101095 Nr: 55-66.2018.811.0024

 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: LUCINEI ALVES DA SILVA, ANA PAULA PINHEIRO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 LUCINEU ALVES DA SLVA e ANA PAULA PINHEIRO ALVES ajuizaram, 

por meio da Defensoria Pública, pedido de homologação de divórcio 

consensual.

Aduzem: que casaram em 14.5.2005; que estão separados de fato; que 

não há possibilidade de reconciliação; que da união não adveio uma filha; 

que não há bens a partilhar.

 Requerem: 1) que a cônjuge virago volte a usar o nome de solteira; 2) 

concessão da gratuidade de justiça; e 3) homologação do divórcio 

consensual.

Instado a manifestar o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo.

 É o relatório.

DECIDO.

Processe-se em segredo de justiça, na forme do art. 189, II, do CPC/2015.

De outra feita, convém assinalar que a peça inicial observa o disposto no 

art. 731 do CPC/2015 e que desde a promulgação da Emenda 

Constitucional n° 66/2010 não mais se exige a comprovação do lapso 

temporal de dois anos de separação de fato para a decretação do 

divórcio, o que dispensa a produção de prova quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontade exposto na inicial. 

Consequentemente, DECRETO o divórcio do casal LUCINEU ALVES DA 

SLVA e ANA PAULA PINHEIRO ALVES, que se regerá pelas cláusulas e 

condições expostas na inicial, inclusive quanto aos alimentos.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, 

do CPC/2015,

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referida responsabilidade com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça que lhes defiro neste ato, nos termos do 

artigo 98, §3° do CPC/2015.

O cônjuge vigaro passará a usar o nome de solteira, qual seja, ANA 

PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA.

 Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeçam-se os competentes 

mandados de inscrição e averbação.

Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20466 Nr: 1089-28.2008.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rodrigues dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ 

GONÇALVES MELADO, para devolução dos autos nº 

1089-28.2008.811.0024, Protocolo 20466, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86702 Nr: 4053-13.2016.811.0024

 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: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Goulart Sauer, Nilza Crancio Sauer, 

Germano Guarim Neto, Humberto Teixeira de Oliveira, Arlan de Azevedo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 >Certifico que, Decorreu o prazo para a Fazenda Pública do Município de 

Chapada dos Guimarães manifestar nos autos, conforme Carta de Citação 

e AR, juntado aos autos em 24/2/2017. As fazendas Públicas da União e 

do Estado manifestaram não haver interesse na lide, conforme petições 

juntadas em 12/4/2017 e 22/5/2017.

 >Certifico que, Decorreu o prazo para os Eventuais Interessados; 

Ausentes; Incertos e Desconhecidos, manifestarem nos autos, Conforme 

Edital de Citação publicado em 01/3/2017.

 >Certifico que, encaminho os autos à expedição de documentos para seja 

expedido nova citação aos Requeridos: Fernando Goulart Sauer e Nilza 

Cancio Sauer e ao confinante: Germano Guarim Neto, tendo em vista que 

até a presente os avisos de recebimento (AR) não foram devolvidos pelo 

Correio.

>E por fim, tendo em vista que as correspondências expedidas para os 

confinantes: Humberto Teixeira de Oliveira e Arlan de Azevedo Ferreira, 

foram devolvidas pelo Correio. Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do Requerente, pela 

imprensa para no prazo de 15 dias manifestar nos autos apresentando 

endereço atualizado para citação.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000710-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000710-03.2017.8.11.0009 AUTOR: JOSE 

RICARDO CALDEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 10H00, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IARA MARQUES REZENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000715-25.2017.8.11.0009 AUTOR: IARA 

MARQUES REZENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIR PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000737-20.2016.8.11.0009 AUTOR: ALBENIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 16H00, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 

2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002154-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOFRE MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 17 de abril de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002251-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação aos Embargos à Execução 

apresentados nos autos. COLÍDER, 17 de abril de 2018. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002154-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOFRE MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 17 de abril de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

RAQUEL LEDO MARTINS MARACCINI (REQUERIDO)

MARCELO GONSALVES MARACCINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

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

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 12683104. COLÍDER, 17 de abril de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000024-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAN ANDREAZZA SALES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação da(S) parte(S) Autora, 

através de seus Advogados, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolha(m) o valor da condenação em custas dos valores abaixo 

especificado, conforme cálculo de id. 126611845, sendo: - o valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) de custas 

processuais; - o valor de R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze centavos) 

de taxa judiciária, através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155). - o valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais) de 

diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, incluso o valor da diligência para cumprimento do presente ato (02 

diligências perímetro urbano). Fica advertido(a) que uma vez transcorrido 

o referido prazo, será tomada as providências cabíveis, encaminhando-se 

a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- 

DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e 

PROTESTO, nos termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções 

Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ. Colider/MT, 19 

de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002352-11.2017.8.11.0009

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:

EDINILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação da(S) parte(S) Autora, 

através de seus Advogados, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolha(m) o valor da condenação em custas dos valores abaixo 

especificado, conforme cálculo de id. 126611845, sendo: - o valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) de custas 

processuais; - o valor de R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze centavos) 

de taxa judiciária, através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155). - o valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais) de 

diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 
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w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, incluso o valor da diligência para cumprimento do presente ato (02 

diligências perímetro urbano). Fica advertido(a) que uma vez transcorrido 

o referido prazo, será tomada as providências cabíveis, encaminhando-se 

a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- 

DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e 

PROTESTO, nos termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções 

Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ. Colider/MT, 19 

de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 46425 Nr: 238-34.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILMA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ALVES TETÍLIA 

BAGGIO - OAB:OAB/SP191.621, Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:237481/SP, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. ALCIDES 

FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.908-A, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 

autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 

(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 

desconsiderar esta notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57409 Nr: 1692-44.2011.811.0009

 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: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 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:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. CLAUDIO LEME 

ANTONIO, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.613-B, para todos os efeitos 

legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 51349 Nr: 2068-98.2009.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. DANILO 

GALADINOVIC ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 14.371, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53215 Nr: 654-31.2010.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. DANILO 

GALADINOVIC ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 14.371, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 29382 Nr: 926-35.2004.811.0009

 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: NEUSA VITORINO TONETTI

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDILAINE 

MATCHIL MACHADO DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.015, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 
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autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 

(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 

desconsiderar esta notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 37881 Nr: 186-09.2006.811.0009

 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: LOURDES DAMBROS GALLELI

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDILAINE 

MATCHIL MACHADO DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.015, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 

autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 

(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 

desconsiderar esta notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57886 Nr: 2170-52.2011.811.0009

 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: IOLANDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDSON PLENS, 

inscrito(a) na OAB-MT nº 5.603, para todos os efeitos legais, devidamente 

INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, no prazo de 

3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca de 

Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo acima 

informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e aplicação 

das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo), 

além de arcar com todas despesas pela busca e apreensão dos autos. 

Caso os autos tenham sido devolvidos até a disponibilização e publicação 

da presente, favor desconsiderar esta notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 82131 Nr: 3149-77.2012.811.0009

 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: CARLOS ARQUEMIN DOS SANTOS, CLAUDINÉIA DE 

SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA DA MATTA DOS SANTOS, 

ESTEVÃO WOLF, MILTON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDSON PLENS, 

inscrito(a) na OAB-MT nº 5.603, para todos os efeitos legais, devidamente 

INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, no prazo de 

3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca de 

Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo acima 

informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e aplicação 

das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo), 

além de arcar com todas despesas pela busca e apreensão dos autos. 

Caso os autos tenham sido devolvidos até a disponibilização e publicação 

da presente, favor desconsiderar esta notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90582 Nr: 3439-24.2014.811.0009

 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: MARIA SOARES CASTELHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDSON PLENS, 

inscrito(a) na OAB-MT nº 5.603, para todos os efeitos legais, devidamente 

INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, no prazo de 

3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca de 

Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo acima 

informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e aplicação 

das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo), 

além de arcar com todas despesas pela busca e apreensão dos autos. 

Caso os autos tenham sido devolvidos até a disponibilização e publicação 

da presente, favor desconsiderar esta notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 5016 Nr: 62-36.2000.811.0009

 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: MANOEL PINTO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:MT 22.577/O, Rafael Terrabuio Moreira - OAB:18870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDUARDO 

MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 22.577, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 

autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 
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(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 

desconsiderar esta notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 54750 Nr: 2189-92.2010.811.0009

 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: LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DONASSAN - Espólio, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. ISMAILI DE 

OLIVEIRA DONASSAN, inscrito(a) na OAB-MT nº 16.045, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 29151 Nr: 743-64.2004.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PRECILIANA VUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 17.010, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 47427 Nr: 1220-48.2008.811.0009

 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: LUPERCIO LIMA GALADINOVIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, 

APARECIDA PRECILIANA VUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 17.010, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 1681-59.2004.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA, LILIANE CASADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. LILIANE 

CASADEI, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.989, para todos os efeitos legais, 

devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, 

no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca 

de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo 

acima informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca e 

apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90674 Nr: 3505-04.2014.811.0009

 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: CLAUDECIRIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. LILIANE 

CASADEI, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.989, para todos os efeitos legais, 

devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, 

no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca 

de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo 

acima informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca e 

apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98858 Nr: 1379-10.2016.811.0009

 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: EDINEIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. LILIANE 

CASADEI, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.989, para todos os efeitos legais, 

devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, 

no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca 

de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo 

acima informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca e 

apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98190 Nr: 900-17.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BELO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. MARIA ERCÍLIA 

CONTRIM GARCIA STROPA, inscrito(a) na OAB-MT nº 8.048-B, para todos 

os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98553 Nr: 1156-57.2016.811.0009

 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: OSVALDO TERÇARIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. MARIA ERCÍLIA 

CONTRIM GARCIA STROPA, inscrito(a) na OAB-MT nº 8.048-B, para todos 

os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87636 Nr: 1002-10.2014.811.0009

 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: ROSELY SOARES ARMENDO DA SILVA

 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:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. NEUZA 

BATISTA DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 16.598, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89288 Nr: 2331-57.2014.811.0009

 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: SEBASTIANA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. NEUZA 

BATISTA DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 16.598, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 45776 Nr: 2605-65.2007.811.0009

 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: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO UCHÔA DE AMORIM, RAIMUNDO 

UCHÔA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

- OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.491-B, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83880 Nr: 1242-33.2013.811.0009

 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 JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. RODRIGO DE 

FREITAS RODRIGUES, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.424-A, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 1021-16.2014.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GALLO CARFI, LEONARDO CARFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CARFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. RODRIGO DE 

FREITAS RODRIGUES, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.424-A, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89344 Nr: 2376-61.2014.811.0009

 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: CLAUDIA GOMES SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE GOMES FIDELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. ROGÉRIO 

LAVEZZO, inscrito(a) na OAB-MT nº 5.709, para todos os efeitos legais, 

devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, 

no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca 

de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo 

acima informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca e 

apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 36150 Nr: 2952-69.2005.811.0009

 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: FRANCISCO ALBANO LINBERGER, LODI LIMBERGER 

RIBEIRO, LOIVA LIMBERGER FERREIRA, GENTIL RIBEIRO, ADEMILSON 

DOS SANTOS FERREIRA, LIANE MADALENA LIMBERGER SIMONI, MIGUEL 

GILMAR LIMBERGER, OSMAR SIMONI, LIGORIO LIMBERGER, RENITA 

LIMBERGER DOS SANTOS, LICINIO LIMBERGER, LIRIA LIMBERGER 

HILLESHEIM, NELSON HILLESHEIM, TERESINHA HILLESHEIM LIMBERGER, 

DARIO LIMBERGER, RITA LIMBERGER DA SILVA, VILMAR CANDIDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULITA LEONIDAS REIS LIMBERGER (Espólio 

de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, APESAR DOS DIVERSOS CONTATOS TELEFÔNICOS DO 

GESTOR JUDICIÁRIO, SEM ÊXITO, e considerando o teor dos dispositivos 

dos art. 234 e §§ do CPC, bem como o previsto no art. 363 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, e atendendo aos demais permissivos legais, 

tendo em vista ter ultrapassado o prazo legal da carga do processo, fica 

o(a) advogado(a) Dr(a)s. SILVANO FERREIRA DOS SANTOS, inscrito(a) 

na OAB-MT nº 6.317-B, para todos os efeitos legais, devidamente 

INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, no prazo de 

3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca de 

Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo acima 

informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e aplicação 
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das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo), 

além de arcar com todas despesas pela busca e apreensão dos autos. 

Caso os autos tenham sido devolvidos até a disponibilização e publicação 

da presente, favor desconsiderar esta notificação.

 DECORRIDO O PRAZO SEM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, INSTAURE-SE 

O PROCEDIMENTO COMPETENTE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52922 Nr: 358-09.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. WEDERSON 

FRANCISCO DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.611-B, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 55837 Nr: 339-66.2011.811.0009

 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: JOSÉ ROBERTO MACHADO ALVES

 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:

 Certifico, considerando o teor dos dispositivos dos art. 234 e §§ do CPC, 

bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. WEDERSON 

FRANCISCO DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.611-B, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar esta 

notificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42693 Nr: 3670-32.2006.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C OLIVEIRA & CIA LTDA, LUIZ CARLOS 

OLIVEIRA, ADEJAIMES LOPES SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58778 Nr: 400-87.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BIZIO NOITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR DIGITAIS - SERVIÇOS DIGITAIS, BOLSA DE 

IPTU INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO TERRERI 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:246.321, LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA 

- OAB:169288

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80038 Nr: 980-20.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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.: 90273 Nr: 3178-59.2014.811.0009

 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: ADSB, MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o pleito do Ministério Público à fl. 82.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.
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Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52139 Nr: 2842-31.2009.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C SUZINI GONÇALVES, MICHELE CAROLINA 

SUZINI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53116 Nr: 553-91.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R NIENKOETTER ME, ANTONIO ROBERTO 

NIENKOETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84828 Nr: 280-11.2011.811.0096

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG, LLG, FLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3955 Nr: 40-80.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

FACCIO, PLINIO IVO FACCIO FILHO, VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 10661 Nr: 134-86.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA SILVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. FRIGORIFÍCA NORTE COLIDENSE LTDA - 

FRICOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:98.709, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT, WILSON ROBERTO 

MACIEL - OAB:5.983/MT

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82668 Nr: 3703-12.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, 

EMILIO DO SANTO MORELATO, IZABEL CRISTINA BAZZO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 1472-75.2013.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPC, JVPC, SPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA INES COLPANI - 

OAB:9065

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91268 Nr: 148-79.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, LAURI 

RUSCHEL, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, 

WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

- OAB:PROCURADORA EST

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91827 Nr: 535-94.2015.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDSF, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ROQUE DOS SANTOS 

ZIMMER - OAB:56912

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000875-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERRAZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:11908064, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE FERREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12479167, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000042-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

ISABEL DOS SANTOS SILVA OAB - 910.916.831-15 (CURADOR)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12549182, 

anexado neste autos.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001067-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUTHE APARECIDA CONSTANTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:11908071, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001041-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VILELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12490606, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001003-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLINO VEIGA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12479307, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-21.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:11908076, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12490437, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000888-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12549198, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY ARAGAO PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12479238, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BRAULIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12479371, 

anexado neste autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR REBELO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE ID:12549218, 

anexado neste autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30748 Nr: 1878-14.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BARBOSA

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31036 Nr: 2012-41.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Elisangela D. Soares - OAB:11.875, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 175.381, JULIANO GOULART 

MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 2732-37.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES LEITE DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46059 Nr: 2876-74.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO NANDI

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46415 Nr: 224-50.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRT, SEBASTIÃO TEIXEIRA MATIAS

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46430 Nr: 243-56.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA TEREZA LOPES DOMINGOS

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48451 Nr: 2245-96.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50808 Nr: 1525-95.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVEIRA SÉRGIO

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50870 Nr: 1606-44.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE TONI CRACO

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52842 Nr: 279-30.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 
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RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55257 Nr: 2695-68.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE MOURA

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57464 Nr: 1747-92.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CARLOS PAZIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57780 Nr: 2064-90.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82844 Nr: 187-47.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDINEI BONATO

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86682 Nr: 175-96.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOARES NASCIMENTO

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 2775-56.2015.811.0009

 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): ZENAIDE RODRIGUES PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 INTIMANDO o d. patrono da embargada DR. ADALBERTO CÉSAR PEREIRA 

MARRINS JUNIOR - OAB/MT22.241-O, da parte dispositiva da r. sentença 

de fls, a seguir transcrita: Ex positis, JULGO PROCEDENTES OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO e, consequentemente, HOMOLOGO o cálculo 

colacionado à fl. 09. 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 319 de 538



Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 23911 Nr: 490-13.2003.811.0009

 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: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA FRIGORÍFICA NORTE COLIDENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

Lourival de Oliveira - OAB:MT 3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT-2615, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763/MT

 Autos nº: 2003/2152.

Código Apolo nº: 23911.

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Titulo Judicial, proposta por José Carlos 

Guimarães Alvim em face de Indústria Frigorífica Norte Colidense LTDA., 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi determinada à fl. 174 a intimação pessoal do autor 

para dar regular prosseguimento ao feito.

À fl. 185 aportou certidão do oficial de justiça expondo que, no endereço 

informado encontra-se situada uma empresa há mais de sete anos, no 

entanto, o requerente não foi encontrado.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Determinada a intimação pessoal do requerente para dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, o mesma não foi 

encontrado, tendo em vista não ser encontrado.

 Pois bem, ad argumentandum tantum, é dever das partes comunicar 

qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC.). No 

presente caso, a requerente se mudou e não há comunicação qualquer no 

feito.

 Desta feita, caracterizada a desídia da parte requerente, alternativa outra 

não há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

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

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Colíder/MT, 07 de abril 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.: 38360 Nr: 551-63.2006.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Processo nº: 2006/69.

Código Apolo nº: 38360.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Colíder/MT em 

face de Sistema Educacional Integrado – Centro de Estudos Universitários, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, à fl. 193, o exequente manifestou nos autos 

requerendo a extinção da execução em razão da quitação do débito, 

realizada pela executada.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

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 pela parte executada, conforme 

fls. 194-195, 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.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o 

valor da execução, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

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

Colíder/MT, 07 de abril 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.: 93583 Nr: 1761-37.2015.811.0009

 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 CLEUZA PAULUCCI DE SOUZA

 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:

 (...)DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante e demandada 

pugnaram pela prova testemunhal e depoimento pessoal. 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 pleiteada pelas partes, bem 

como DETERMINO a intimação da parte autora para o pertinente 

depoimento pessoal.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24 de maio de 2018, às 17h30min, 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).Intime-se.Às 

providências.Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber. 

Colíder, 16 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96486 Nr: 3576-69.2015.811.0009

 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: ZELGILDA RAMIRES RAMOS, LBRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILCA APARECIDA RAMIRES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e com base no artigo 33, § 2º, do ECA, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na exordial, razão porque CONCEDO a guarda definitiva 

da adolescente Liz Bruna Ramires Silva à tia Zegilda Ramires 

Ramos.LAVRE-SE o termo de guarda definitiva.(...)Publique-se, 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seTransitada em julgado a sentença, ao 

arquivo, com as anotações e baixas de estilo.Colíder/MT, 12 de abril de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83454 Nr: 810-14.2013.811.0009

 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: CLAUDINÉIA DE SOUZA SANTOS, GUSTAVO DE 
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SOUZA SANTOS

 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, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

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

OAB:MT - 5736/O

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls. , informando que para expedir Alvará deverá 

INDICAR os dados Bancários, porém, é necessário que seja informado 

número de CONTA CORRENTE E NÃO CONTA POUPANÇA, pois não é 

possível expedir Alvará no SISCOND para conta poupança, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91619 Nr: 383-46.2015.811.0009

 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: CONCEIÇÃO CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez 

que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada.3) DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte autora à fl. 

16, e pelo réu à fl. 63 verso.4) FIXO, como ponto controvertido, o exercício 

de atividade laboral urbana na forma exigida pela lei para obtenção do 

benefício. 5) DESIGNO audiência de instrução para o dia 24 de maio de 

2018, às 16h50min, 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 int imações 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). INTIMEM-SE para 

audiência designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Colíder/MT, 07 

de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92607 Nr: 1054-69.2015.811.0009

 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: RAQUEL LEITE BERTOLAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante e demandada 

pugnaram pela prova testemunhal e depoimento pessoal. 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; b) 

se a atividade rural era desenvolvida em regime de economia familiar; e c) 

qual à causa da cessação do benefício na via administrativa. 4) Dessa 

feita, DEFIRO a prova testemunhal pleiteada pelas partes, bem como 

DETERMINO a intimação da parte autora para o pertinente depoimento 

pessoal.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

julho de 2018, às 16h10min, 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).Intime-se.Às 

providências.Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber. 

Colíder, 16 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82407 Nr: 3449-39.2012.811.0009

 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: ANTONIA FERREIRA DIAS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 Processo nº: 3449-39.2012.811.0009.

Código nº: 82407.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido (fl. 126) de levantamento do valor depositado na Conta 

Judicial nº 100108206305 - Agência nº 1779-5, Banco do Brasil S.A (fl. 

123), de modo que deverá a Secretaria de Vara expedir alvará em favor 

da autora nos termos requeridos pelo advogado à fl. 126.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Após, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar 

o que de direito.

Às Providências.

Colíder/MT, 11 de abril 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.: 98570 Nr: 1173-93.2016.811.0009

 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: LUCAS FARDIN ALMEIDA

 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:

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento da pensão 

por morte ao requerente Lucas Fardin Almeida, equivalente a um (01) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo (DER 

– 22/10/2015, fl.13), uma vez que se deu depois de decorrido mais de 30 

(trinta) dias da data óbito (09/01/2015, fl. 18), a teor do artigo 74, II, da Lei 

nº 8.213/91, devidamente atualizado, nos termos dos parâmetros para 

implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da 

Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 061.577.411-39.Nome 

da Mãe: Maria Aparecida Galvão Fardin.Nome do(a) dependente: Lucas 

Fardin Almeida.Endereço: Sítio Iporã, comunidade Café Norte, 

Colíder/MT.Benefício concedido: Pensão por morte.DIB: 22/10/2015 – data 

do requerimento administrativo do benefício.Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da pensão por morte que é 

amparar os dependentes do trabalhador quando, em razão do falecimento, 

não tem condições de sobreviver sem o auxílio do sustentador “de 

cujus”.Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implementação do beneficio no 

prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). (...) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

servindo a presente sentença, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA.Colíder/MT, 16 de abril de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97787 Nr: 656-88.2016.811.0009
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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 DELIANE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 656-88.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 97787.

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, 16 de abril 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.: 100038 Nr: 2186-30.2016.811.0009

 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: SMLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS, VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2186-30.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 100038.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico a presença de erro material na decisão de 

fl. 133, visto que consta em uma de suas determinações, processo 

diverso para ser avocado. Assim, chamo o feito à ordem para que onde 

se lê: “(...) Assim sendo, AVOCO para este Juízo os autos n. 

1661-48.2016.811.0009 – Código n .  99261 e autos n . 

1001926-22.2016.811.0048, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, nos termos do art. 55 do NCPC. (...)”

LEIA-SE: “(...)Assim sendo, AVOCO para este Juízo os autos n. 

1001926-22.2016.811.0048, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, nos termos do art. 55 do NCPC (...)”

CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 2775-56.2015.811.0009

 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): ZENAIDE RODRIGUES PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 Ex positis, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, 

consequentemente, HOMOLOGO o cálculo colacionado à fl. 09.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 Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100038 Nr: 2186-30.2016.811.0009

 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: SMLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS, VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2186-30.2016.811.0009.Código Apolo nº: 100038.Vistos s, 

RECONHEÇO a união estável havida entre Sônia Maria Lopes Lima e 

Osmarildo Clemente de Souza, pelo período de 29/05/2013 à 29/05/2016 e, 

por consequência, JULGO ANTECIPADO PARCIALMENTE O MÉRITO, nos 

termos do artigo 356, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.2) Por fim, 

nos termos do art. 55 do NCPC , “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”No caso dos 

autos, verifico que há identidade da causa de pedir no Processo nº 

1001926-22.2016.8.11.0045, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, o que permite concluir acerca da existência de conexão, 

notadamente em razão da possibilidade de decisões conflitantes, o que 

justifica a reunião deste feito com Ação de Reconhecimento de União 

Estável em tramite naquela Comarca.Na espécie, o presente feito foi 

distribuído em primeiro lugar (14/07/2016, data do protocolo à fl. 04), nos 

termos do art. 59 do NCPC, pelo que prevento este juízo da 2ª Vara de 

Colíder/MT.Assim sendo, AVOCO para este Juízo os autos n. 

1661-48.2016.811.0009 – Código n .  99261 e autos n . 

1001926-22.2016.8.11.0045, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, nos termos do art. 55 do NCPC , “reputam-se conexas 2 

(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.”Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Colíder/MT, 08 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.: 51109 Nr: 1829-94.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, acolhendo-o, 

razão pela qual quanto a omissão existente na decisão objurgada, 

determino que passe a constar: “(...)Outrossim, observa-se que o 

presente caso não se amolda ao disposto no §7º, do art. 85, do CPC/2015 

(Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não 

tenha sido impugnada), isso porque, a Autarquia executada apresentou a 

respectiva impugnação à execução, que foi acolhida, razão pela qual, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, CONDENO a parte exequente 

em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa. 

Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 

do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.(...)”No 

mais, CUMPRA-SE as determinações remanescentes constantes na 

decisão de fls. 154-156.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colider/MT, 05 de abril de 
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2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82749 Nr: 98-24.2013.811.0009

 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: ROBSON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINDALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88588 Nr: 1771-18.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HIAGO ALMEIDA DOSSO, LEILA DELIANE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57842 Nr: 2126-33.2011.811.0009

 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: SALETE LOPES THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte autora, para querendo no prazo 

legal manifestar-se sobre o retorno dos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 3084-09.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM, LFDSS, JDSA, GDLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a 

impossibilidade de continuidade da audiência, eis que me encontro com 

pressão alta, DESIGNO a audiência de continuação da presente 

solenidade para o dia 23 de abril de 2018, às 13h30min. Saem os 

presentes intimados. REQUISITEM-SE os policiais militares. EXPEÇA-SE 

carta precatória à comarca de Sinop/MT para realização dos 

interrogatórios dos acusados Lucas Fernando de Souza Silva, Jonielson 

da Silva Alvarenga e Gabriel de Lima Moraes Mezzomo no juízo 

deprecado. Sem prejuízo, deverá também constar nesta precatória a 

intimação para comparecimento a audiência aprazada, devendo, ainda, 

REQUISITAR a condução, junto a administração da cadeia onde 

encontraram-se custodiados. 2) Outrossim, anoto que a corré Alessandra 

Barros Machado, já saiu intimada da audiência de continuação agendada, 

devendo, assim, ser REQUISITADA sua condução para comparecimento 

na oralidade. 3) DEFIRO o prazo de 5 dias para que a defesa da ré 

Alessandra informe o endereço da testemunha Ederson Alves da Silva, 

devendo a serventia, após informado o endereço, adotar as providências 

necessárias para intimação da referida testemunha para comparecer a 

solenidade aprazada. Caso o endereço seja de outra comarca, 

EXPEÇA-SE precatória para inquirição no respectivo Juízo. Às 

providências CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91074 Nr: 2-38.2015.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDFC, AQDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 Autos nº. 2-38.2015.811.0009 – Código nº. 91074

Despacho.

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que apenas a ofendida Vania de Freitas 

Custódio foi intimada para informar se ainda necessita das medidas 

protetivas em seu favor, fls. 65, restando ainda a intimação da ofendida 

Ana Queli de Freitas Custódio.

Desta feita, considerando que as medidas de fls. 33/34 são em favor de 

Vania de Freitas Custódio e Ana Queli de Freitas Custódio, DETERMINO a 

intimação desta última, para informar a necessidade da manutenção das 

medidas protetivas, com prazo de 10 dias, sob pena da sua inércia 

ensejar na extinção do feito.

 CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 12 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 24438 Nr: 1019-32.2003.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAÉRCIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO da advogada ELISÂNGELA PERAL DA SILVA OAB/MT N. 

13.404, que foi deferido o pedido de carga.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000144-54.2017.8.11.0009; EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS FINALIDADE: 

INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 14 de Junho de 2018 às 

13hs20, 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 
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termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 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: 1000636-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE ELEUTERIO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000636-12.2018.8.11.0009 Parte Autora: : A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: DAYANE ELEUTERIO DOS SANTOS SILVA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de junho de 2018, 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 16 de abril de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1001557-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO GALENO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001557-05.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIO LEME 

ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: LUCINDO GALENO ALVES Finalidade: 

I n t i m a r  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “não existe o número” o número Id 12739302, 

para apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI MAZARO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000642-19.2018.8.11.0009 Parte Autora: : DANIELI MAZARO DE JESUS 

Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de junho de 2018, 13h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 16 de abril 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-42.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010210-42.2015.8.11.0009 Finalidade: Intimar o exequente, através do 

advogado(a) para manifestar no prazo de 05 dias, em relação ao 

comprovante de pagamento juntado no ID 12733548; ID 12733551 e ID 

12733570. 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: 1000205-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SALUSTIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PEREIRA CANGUCU (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000205-12.2017.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente 

através do(a) Advogado(a) do teor da petição de ID 12702843 e 

documentos ID 12703072 e 12703113 e petição de ID 12705907, e para 

Manifestar-se no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010467-67.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONZALEZ CALUNGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK OAB - MT0019413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA TADIOTTO SAMPAIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O L Í D E R  I N T I M A Ç Ã O 

Processo:8010467-67.2015.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR a parte 

promovente através do(a) Advogado(a) do teor da petição de ID 12706310 

e seguintes, e para Manifestar-se no prazo de 05 dias, pugnando o que 

entender de direito. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000598-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RENIVALDO JACOBUCCI COSTA (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000598-97.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RENIVALDO JACOBUCCI 

COSTA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos, etc. Considerando o teor do Parecer Técnico emitido pelo 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 12764506 – págs. 1/4), DETERMINO, 

com URGÊNCIA, a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo 

de 72h (setenta e duas horas), junte aos autos relatórios médicos 

atualizados com laudos de exames complementares que subsidiaram o 

pedido de intervenção cirúrgico por médico neurocirurgião, a fim de 

possibilitar ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT a análise da gravidade e da 

urgência do pleito. Aportado aos autos os relatórios e os laudos médicos, 

encaminhe-se o presente feito ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, solicitando-lhes a emissão de Parecer 

Técnico Complementar sobre as questões clínicas relativas ao caso em 

testilha. Aportado aos autos o parecer, venham conclusos. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. 

Colíder/MT, 17 de abril de 2018. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000611-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000611-96.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDIVALDO MARTINS 

RODRIGUES Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos, etc. Considerando o teor do Parecer Técnico emitido pelo 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 12766453 – págs. 1/2), DETERMINO, 

com URGÊNCIA, a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo 

de 72h (setenta e duas horas), junte aos autos relatórios médicos 

atualizados com laudos de exames complementares que subsidiaram o 

pedido de intervenção cirúrgica para retirada de cálculos renais do 

paciente, a fim de possibilitar ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT a análise 

da gravidade e da urgência do pleito. Aportado aos autos os relatórios e 

os laudos médicos, encaminhe-se o presente feito ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico Complementar sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em testilha. Aportado aos autos o 

parecer, venham conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário. Colíder/MT, 17 de abril de 2018. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL MARTINS AZEVEDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000610-14.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 259,52; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OSIEL MARTINS AZEVEDO 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

que OSIEL MARTINS AZEVEDO promove em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, buscando provimento liminar para que lhe seja fornecido 

com urgência os medicamentos CILOSTEZOL 100mg e XARELTO 15mg em 

conformidade com o receituário médico, assegurando ainda os demais 

procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia que 

aflige a parte autora durante o lapso necessário para o tratamento. Instado 

a manifestar-se, o NAT aportou seu parecer no id. 12736730 – págs. 1/3, 

informando que os medicamentos pleiteados não são assegurados pelo 

SUS e apontou notas técnicas sobre o tema. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. Relatados. Fundamento e Decido. O pleito merece acolhida. 

Explico. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de 

urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no 

artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que 

a petição atende às exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do 

pedido de tutela final, qual seja, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO à 

obrigação de fazer consistente na viabilização/fornecimento, de forma 

contínua, do medicamento necessário à manutenção da saúde do 

requerente. A exposição da lide e do direito que se busca realizar 

igualmente restou demonstrado. Quanto aos requisitos, entendo que os 

fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados 

em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de 

veracidade dos fatos narrados, eis que vem demonstrada tanto pela 

documentação que instrui a inicial quanto pelos fundamentos jurídicos 

lançados, bem ainda por ser matéria de extração constitucional. O 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando 

não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha 

processual. No caso em apreço o quesito é ululante eis que está a 

salvaguardar a saúde e a vida, face à gravidade e urgência que o caso 

requer para assegurar a efetivação do direito à vida e à saúde com 

dignidade do requerente. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, 

devendo o requerido providenciar o fornecimento dos medicamentos 

CILOSTEZOL 100mg e XARELTO 15mg em conformidade com o receituário 

médico, assegurando ainda o que for necessário para o efetivo 

tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) e limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais). Diante da situação fática jurídica apresentada, dispenso a caução 

real ou fidejussória. Ante a autorização expressa para a não realização 

do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II), deixo 

de designar a audiência de conciliação. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, 

na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente 

contestação em 30 dias, observada a regra do art. 183 do CPC. Sem 

prejuízo para o efetivo cumprimento da decisão, INTIME-SE o Secretário de 

Estado de Saúde. Outrossim, em havendo o uso da via recursal, DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que a parte autora é assistida 

pela Defensoria Pública, o que conduz a presunção de que não dispõe de 

recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu 

sustento próprio e/ou de familiares. Às providências. Intime-se com 

URGÊNCIA. Ciência ao Ministério Público. SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE 

DE MANDADO. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Colíder – MT, 17 

de abril de 2018. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 030/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:
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 Art. 1º - EXONERAR o servidor SAMUEL DORNEL CAMPOS BATISTA, 

Matrícula nº 21.194, da Função Comissionada de Assessor de Gabinete I, 

do Gabinete da 1ª Vara desta Comarca, com efeitos a partir de 

16/04/2018, sendo este seu último dia de trabalho na função.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 12 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 1551-64.2018.811.0046

 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: ADENISO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos a demanda foi proposta contra o INSS e 

considerando que não existe órgão da procuradoria federal nesta 

comarca deixo de designar audiência de conciliação (CPC art. 334, §4º).

Cite-se o réu, com a remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para a parte autora.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101291 Nr: 1537-17.2017.811.0046

 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: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO ÁVILA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual, intimem-se as partes para 

que apresentem alegações finais, na forma de memoriais, de forma 

sucessiva, no prazo de 15 dias.

2. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118075 Nr: 1203-46.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSA, ESA, CGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 1) Arbitro 01 URH em favor do advogado dativo do Dr. Osmar Luiz Pretto 

a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

 2) Autos ao MPE para manifestação.

 3) Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39704 Nr: 718-56.2012.811.0046

 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: ANTONIA EDITE PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 2663-83.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR JOSÉ FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORLANDO DE ANDRADE 

KELM - OAB:67226/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Mailho - 

OAB:3047/RO, WATSON MULLER - OAB:2835

 SENTENÇA

Vistos.

ROSANGELA DE ANDRADE KELM propôs a presente ação monitória em 

face de JURANDIR JOSÉ FIORI.

 Posteriormente foi comunicado o falecimento da parte autora, fls. 55/58, 

ocasião em que o Sr. Eduardo de Andrade Kelm requereu sua inclusão no 

polo ativo, em substituição à autora.

O feito foi suspenso por 06 meses para que o inventariante se 

manifestasse, fls. 68, entretanto, decorrido o prazo não houve 

manifestação.

Determinada nova intimação do autor (fls. 70), este permaneceu inerte 

(fls.72).

Às fls. 73 foi determinada a intimação do inventariante por edital e por meio 

de seu patrono para que se manifestasse, cujo prazo novamente 

transcorreu em branco.

Decido.

No caso dos autos, em razão da inércia do autos em dar andamento ao 

feito, tenho que é caso de extinção, sem análise do mérito.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

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

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 2761-39.2007.811.0046

 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: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RENASCER LTDA, IPC - 

INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887, ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, RODRIGO 

QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/O, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 
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OAB:530/MS

 Intimar as partes de que foi designado o dia 27/04/2018, às 15 h, tendo 

como ponto de encontro a Área de Empréstimo 01 - Localizada na 

Fazenda Gsrspeira, Campos de Júlio/MT, segmento em f.17 para vistoria, 

sendo facultado o acompanhamento dos assistentes técnicos se 

indicados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 2666-04.2010.811.0046

 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

 PARTE AUTORA: VILSON JOÃO ROSSETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A, CRISTIANE TESSARO - OAB:1562/RO, JOSE DA CRUZ DEL PINO 

- OAB:6277/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29333 Nr: 430-16.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VALENTIM DA SILVA, ROSALINO 

VILARGA GONÇALVES, MARIA MOURA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8727 Nr: 847-13.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE SOUZA ALMEIDA, VALTAIR MARTINS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Intimar o credor para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38571 Nr: 3270-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, CELSO 

FERNANDES PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61074 Nr: 2878-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, CELSO 

FERNANDES PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86422 Nr: 1030-90.2016.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, Marconde Sartor - OAB:OAB/MT 3585/B

 Vistos.

Intime-se o executado, por seu procurador constituído nos autos, para que 

se manifeste acerca da certidão do Sr. Meirinho no prazo de 15 dias.

Após, colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86422 Nr: 1030-90.2016.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, Marconde Sartor - OAB:OAB/MT 3585/B

 Vistos.

Intime-se a represetante do exequente pessoalmente para manifestar-se 

acerca do pagamaneto realizado pelo executado.

 Deve o Sr. Oficial de Justiça constar no mandado a resposta da 

exequente no que se refere à quitação do débito alimentar.

Importante ressaltar que a comarca esta sem Defensor Público e por tal 

razão este juízo determina a intimação da parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109543 Nr: 5133-09.2017.811.0046
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 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): Edson Martin Lavratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Vistos em correição.

 Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87230 Nr: 1284-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLF, JFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 SENTENÇA

Vistos em correição.,

A desídia da parte autora culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, inviabilizando o 

prosseguimento do feito.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse da parte requerente em 

dar prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais pelo autor. Sem honorários.

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

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 1187-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A., C.C.L.A.A. DO SUDOESTE 

- SICREDI SUDOESTE MT, SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS VALE DO 

JURUENA- SICREDI, BANCO TRIANGULO S/A, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A, BANCO DO BRASIL S. A., ITAÚ UNIBANCO S/A, 

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A, PETRÓLEO SABBÁ S.A., FINVEST - FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, 

SCANIA BANCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,, BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, TRR - COMODORO DIESEL LTDA, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS 

PARA AUTOMOVEIS LTDA- ME, TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, TREVO 

PARTICIPAÇÕES S/A, ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA, TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA, TRV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA NAOMI MIZOGUCHI - 

OAB:368051, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15596, DANIEL DE 

AGUIAR ANICETO - OAB:232.070/SP, FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:184.424/SP, IGOR GUILHEN CARDOSO - OAB:306033, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257.907/SP, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, william carmona maya 

- OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se os requerentes para se manifestarem no prazo de 10(dez) dias, 

tendo em vista a realização da assembleia de credores.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38605 Nr: 3304-03.2011.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE OLIVEIRA COSTA, VERONICA 

REZENDE DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA 

DOMINGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAILA SUZAMAR 

DA ROCHA, para devolução dos autos nº 3304-03.2011.811.0046, 

Protocolo 38605, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25529 Nr: 3015-12.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI, NOEMI 

TEREZINHA SARTORI, SEDIMAR SARTORI, VERANICE SARTORI 

BELTRAMIN, IBRAIM SARTORI, SOLANGE SARTORI CASPERS, CATIA 

SARTORI FOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA 

- OAB:2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que manifeste-se no que entender de 

direito, dentro do prazo de 05 dias, sob pena de extinção; uma vez que 

restou infrutífera a diligência do Oficial de Justiça em encontrar os 

executados ou bens em nome dos mesmos, fl.: 286/287 dos autos.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65240 Nr: 3414-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao recolhimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor relativo à diligência a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça, conforme Decisão de fl.: 126 dos autos, a saber: 

"Avaliação dos bens imóveis penhorados, localizados na Gleba Formiga, 

Zona Rural do Município de Campos de Júlio/MT. Segue em anexo a tabela 

dos valores diligenciais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117866 Nr: 1085-70.2018.811.0046

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO, 

TAYNARA KAMYLLA RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao recolhimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor relativo à diligência a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça, conforme deferido na Decisão de data: 05/03/2018, 

Ref.: 4 dos autos, a saber: "Mandado de Busca e Apreensão do 

respectivo veículo auto-motor, neste município de Comodoro/MT"; devendo 

o valor da diligência ser recolhido em dobro, haja vista a necessidade da 

mesma ser realizadada por dois Oficiais de Justiça. Segue em anexo a 

tabela dos valores diligenciais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010556-52.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE TECIDOS MOURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA NOQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO Processo: 8010556-52.2010.8.11.0046; Valor causa: R$ 

727,21; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[CHEQUE]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a reclamante, na pessoa de seu advogado, 

para comparecer em audiencia de conciliação desinada para o dia 

01/08/2018 as 11h00, no JEC desta Comarca. COMODORO, 17 de abril 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 Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22754 Nr: 279-21.2007.811.0046

 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: NILSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo(Suspensão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito deferido 

às fls. 79. Assim sendo, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com finalidde 

de intimar a parte autora para se manifestar no feito, no prazo de 48 

horas, sob pena de extinção.

Comodoro - MT, 23 de março de 2018.

 Lucieni Rezende/Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31321 Nr: 2375-38.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESLANIA DE OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Decurso de Prazo(Suspensão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito deferido 

às fls. 123. Assim sendo, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos para intimar a 

partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sendo que o silencio 

será considerado como cumprimento do acordo.

Comodoro - MT, 23 de março de 2018.

 Lucieni Rezende Garcia Borges/Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 1681-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR LOBO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANCARGO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:MT/13591

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cuida-se de cumprimento de sentença por Paulo Cesar Lobo dos Santos, 

em desfavor de Grancargo Transportadora Ltda, regularmente 

representados e qualificados.

A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto, após decorrer o prazo, o mesmo apenas requereu a 

suspensão do processo, conforme nota-se em petição de fl. 188.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Sem honorários, eventuais custas finais pelo autor.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 162683

Numeração Única: 1057-55.2014.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: Myralva Dourado Evangelista

Advogado(s): -
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Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

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 Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 03/05/2018 às 17:45

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000667-29.2018.8.11.0010

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:

VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000667-29.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 17.144,94; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: VALDIR 

CABRAL DE OLIVEIRA Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a 

juntada de comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se 

o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar 

o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 17 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA BREDA GARDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 162356 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/06/2018 às 14h00hs (sala 02). CERTIFICO ainda 

que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à 

Unidade de Origem para que procedam com a intimação das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA BREDA GARDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 162356 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/06/2018 às 14h00hs (sala 02). CERTIFICO ainda 

que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à 

Unidade de Origem para que procedam com a intimação das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34871 Nr: 2420-19.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA PRISCILA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9.237 - MT, Pedro Paulo Peixoto da S. Junior - OAB:12.007 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13676 Nr: 363-38.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA MARIA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ MORANDINI, ILSE PERIN 

MORANDINI, DIEGO MICHAEL MORANDINI, DIONE MORANDINI, GIOVANA 

MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEONATHAN SUEL DIAS - 

OAB:OAB/MT 15.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6507 Nr: 545-63.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEO SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALDA - OAB:4999/MT, 

DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3162, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:2236-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 3564-18.2016.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALIMENTOS LTDA, DANIEL BORGES 

SEVERINO, Tatiana Moreira da Costa Borges, DAVID BORGES SEVERINO, 

IVANA GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4608-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN DANA FERREIRA DA SILVA 

- OAB:306448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104124 Nr: 8251-04.2017.811.0010

 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: MERCEDES BENS LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93391 Nr: 3004-42.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90500 Nr: 1623-96.2017.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1301-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ATHANAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88533 Nr: 666-95.2017.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA, 

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 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: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 5144-83.2016.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLEINIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56720 Nr: 1078-31.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

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 Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 485 Nr: 8-72.1997.811.0010

 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 ANILDO SCARTON, PAULO ROBERTO 

SCARTON, LORI MARIA CAYE, OSMAR LUIZ CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/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 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.: 54342 Nr: 2804-74.2013.811.0010

 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: WAGUINER XAVIER DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3594 Nr: 81-83.1993.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:MT 2287-B, JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:3.020.827-0

 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 2529-23.2016.811.0010

 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: ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não 

trouxe os documentos que comprovem o prévio requerimento 

administrativo.No que tange à necessidade de prévio requerimento 

administrativo, o entendimento jurisprudencial acerca da ação de cobrança 

relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo 

ou recusa do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável 

para configurar o interesse de agir do acidentado. O Supremo Tribunal 

Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 que teve 

repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro Luís 

Roberto Barroso, firmou entendimento de que a instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente decidido 

que o entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas ações 

que versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme julgado 

nos recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353.Ademais, sobre o 

assunto já se posicionou o Egrégio TJMT...No presente caso, inexiste 

prova de que a indenização pleiteada pela parte requerente tenha sido 

anteriormente requerida junto à Seguradora na via administrativa, visto não 

ter sido juntado nos autos a comprovação do requerimento administrativo 

do benefício pleiteado perante a seguradora/requerida.Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, para no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos documento que 

comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento do 

seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de indeferimento do 

pedido e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do CPC.Decorrido o prazo acima, certifique-se e 

voltem-me conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 16 de abril de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48296 Nr: 3590-89.2011.811.0010

 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: JOSÉ CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO 

FURLAN, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição do autor às fls. 423, informando que contra a 

sentença proferida às fls. 380/383 houve a interposição de recurso de 

embargos de declaração, que equivocadamente foi encartado nos autos 

código 49170, determino que a serventia certifique o ocorrido, e caso de 

fato referidos embargos estejam juntados naqueles autos, que sejam 

desentranhados e encartados no presente feito.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112757 Nr: 2487-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA MORAIS SALES DAS NEVES, 

JEFFERSON PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86338 Nr: 5331-91.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DEVANIR 

SCHUENQUENER em face de o MUNICÍPIO DE JACIARA-MT.Via de 

consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor dado à causa (Art. 85, § 2º do CPC), 

ressalvando o disposto no Art. 98, §3º do mesmo codex.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o fe i to,  com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 13 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110936 Nr: 1609-78.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRMDP, JNDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDA MARIA GALVÃO 

BARBOSA DORETO - OAB:86.063/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a presente missiva precatória, eis que em conformidade com os 

requisitos legais.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante, todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6065 Nr: 1497-42.2000.811.0010

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS IND. DE 

ALIMENTAÇÃO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAAssim, verificada a inércia por abandono por parte da autora, 

a extinção é à medida que se impõe.Ante ao exposto, e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

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

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.À central de arrecadação para 

p rov idênc ias  necessár ias ,  se  fo r  o  caso .Pub l ique-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 17 de abril 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57549 Nr: 1772-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA 

- EPP, Erica Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos, etc.DEFIRO a penhora online, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

bloqueio de veículos via RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Portanto, 

não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

intime-se a parte credora a indicar outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, bem como indique veículos que possam ser 

restringidos via sistema RENAJUD, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 09 de abril de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17015 Nr: 1590-29.2005.811.0010

 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: MARIA MERCEDES DE OLEGARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, homologo o pedido 

de desistência da ação e a renúncia à pretensão formulada na inicial, e, 

por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “c” do Código de Processo Civil, e, após o 

trânsito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

500,00 (artigo 90 do Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no 

art. 98, § 3º do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as anotações de praxe.Jaciara/MT, 16 de abril de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9863 Nr: 430-71.2002.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ALVES COTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE GAYA DE OLIVEIRA 

- OAB:23265

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão proposta por Donizete 

Alves Cotrin em face de João Batista dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos, fls. 05/09.

À fl. 39, a parte autora requer a extinção do feito, diante do acordo 

entabulado entre as partes.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Ante a ausência de interesse da autora no prosseguimento do feito, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e, sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e ainda, após o 

trânsito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos originais, devendo 

ser certificado a sua substituição por cópia nos autos.

Publique-se. Intimem-se as partes, se necessário por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias.

Por fim, à central de arrecadação para providências necessárias, se for o 

caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75960 Nr: 768-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDO, JSDODS, JMDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR 

o requerido João Simão da Silva Filho ao pagamento da prestação 

alimentícia mensal no montante de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente aos filhos menores João Simão de Oliveira da Silva e José 

Miguel de Oliveira da Silva, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, 

diretamente à genitora dos requerentes. Sem condenação em custas e 

despesas processuais em face da Gratuidade da Justiça. Expeça-se 

intimação ao requerido acerca da presente sentença para cumprimento 

voluntário sob pena de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 06 de outubro de 2016.Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 377 Nr: 321-96.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

ELDORADO, FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMÕES, NAZIAN DE LIMA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:MT 2.304, EDIMAR LUIZ DA SILVA - OAB:14723/DF, KARINE 

FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, LAÉRCIO 

FAEDA - OAB:3589-B, MICHELINE ZANCHET MIOTTO - OAB:5754-MT, 

NELSON FEITOSA - OAB:3839, ROSÂNGELA DE SOUZA RAIMUNDO - 

OAB:11.242-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTÔNIO 

GUANAES SIMÕES - OAB:1.268-A

 Processo nº. 2003/916

Código. 377

VISTOS ETC.,

Defiro o pedido de fls. 435.

Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de abril de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3854 Nr: 69-69.1993.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 69-69.1993.811.0010

Código n°. 3854

Exequente: União

Executado: Leverger Transp. De Diesel LTDA

VISTOS ETC,

Despachei nos autos em apenso de número 68-84.1993.811.0010, código 

3852.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1889 Nr: 932-49.1998.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 932-49.1998.811.0010

Código n°. 1889

Exequente: União

Executado: Leverger Transp. De Diesel LTDA

VISTOS ETC,

Despachei nos autos em apenso de número 68-84.1993.811.0010, código 

3852.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3852 Nr: 68-84.1993.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 68-84.1993.811.0010

Código nº. 3852

Exequente: União

Executado: Leverger Transp. De Diesel LTDA

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 115/116.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 89, sem o pagamento da 

diligência para o devido cumprimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de março de 2018.
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Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33417 Nr: 977-33.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA NANCI MICHELATO STEFFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 977-33.2010.811.0010

Código nº. 33417

Exequente: Alda Nanci Michelato Steffan

Executado: Instituto Nacional do seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Alda Nanci Michelato Steffan manejou Cumprimento de Sentença em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 

535 e seguintes do CPC.

O executado apresentou concordância com os cálculos e comprovou a 

quitação dos débitos ás fls. 127 e 131.

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de Levantamento dos 

valores (fls. 132/133).

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento do valor informado às fls. 

131, na forma postulada às fls. 132/133.

Providencie a Senhora Gestora a correção da numeração das páginas a 

partir da fl. 174, visto que se encontram equivocadas.

Sem custas e honorários.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46569 Nr: 1597-11.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Processo nº. 1597-11.2011.811.0010

Código nº. 46569

Exequente: Maria Abadia Mariano

Executado: Instituto Nacional do seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 147/148.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento para levantamento do valor 

informado às fls. 144/146, na forma postulada às fls. 147/148,

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47232 Nr: 2358-42.2011.811.0010

 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: ACV, MJDS, LRVDS, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2358-42.2011.811.0010

Código nº. 47232

Inventariante: Angelica Cristina Vieira

Inventariado: Luis Vieira de Souza

VISTOS ETC,

Compulsando os autos verifico que, apesar de a inventariante ter aditado 

suas últimas declarações (fls. 234/234-vº) às primeiras (fls. 05/14), houve 

acordo entabulado entre as partes às fls. 62/65.

 Diante disso, intime-se a inventariante por meio de seu(s) advogado(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificar suas últimas declarações 

fazendo constar o plano de partilha realizado às fls. 62/65.

Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47474 Nr: 2661-56.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, MIRELLI SILVA - OAB:14440/MT

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos às fls. 210/219.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, 

cumpra-se integralmente a decisão de fls. 205/209.Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 de abril de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25437 Nr: 1861-33.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Processo nº. 1861-33.2008.811.0010

Código nº. 25437

Exequente: Rosa Costa de Oliveira

Executado: Instituto Nacional do seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Rosa Costa de Oliveira manejou Cumprimento de Sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

O precatório e o RPV a título de crédito geral e dos honorários 
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advocatícios foram expedidos (fls. 156 e 166), sendo os valores dos 

honorários levantados às fls. 170.

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de levantamento dos 

valores (fls. 179/180).

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial para levantamento do valor informado à fl. 

178, na forma postulada às fls. 179/180.

Sem custas e honorários.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18053 Nr: 2682-42.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DA SILVA

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Processo nº. 2682-42.2005.811.0010

Código nº. 18053

Exequente: Eunice da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Eunice da Silva manejou Cumprimento de Sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

O RPV e o precatório a título de honorários advocatícios e crédito geral 

foram expedidos (fls. 176 e 196), sendo os valores dos honorários 

levantados às fls. 184.

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de levantamento dos 

valores (fls. 198/199).

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento para levantamento do valor 

informado à fl. 197, na forma postulada às fls. 198/199,

Sem custas e honorários.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54675 Nr: 3113-95.2013.811.0010

 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: DULCIMAR PIRES AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Processo nº. 3113-95.2013.811.0010

Código 54675

Requerente: Dulcimar Pires do Amaral

Requerido: Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC,

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu (s) advogado (s) para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos 

requerimentos formulados pelo réu às fls. 171/175, bem como, em igual 

prazo, dos documentos de fls. 176/226, sob pena de concordância tácita.

Escoado o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26932 Nr: 444-11.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA DE JESUS

 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:

 Processo nº. 444-11.2009.811.0010

Código nº. 26932

Exequente: Sebastiana Maria de Jesus

Executado: Instituto Nacional do seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Sebastiana Maria de Jesus manejou Cumprimento de sentença em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 

535 e seguintes do CPC.

O precatório e RPV a título de crédito geral e honorários advocatícios 

foram expedidos (fls. 153 e 157).

O executado comprovou a quitação dos débitos (fls. 154 e 167).

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de levantamento dos 

valores (fls. 164/165).

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.
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Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento dos valores informados à fl. 

167, na forma postulada às fls. 164/165.

Sem custas e honorários.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65059 Nr: 1171-57.2015.811.0010

 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: MARIA LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, neta data encaminho os autos ao requerido para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do Laudo Pericial à Ref: 

56. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63 Nr: 879-05.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, DARNEI HIPOLDO KROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERBER CONSTRUTORA LTDA, VALDIZETE 

MARTINS NOGUEIRA, ANTONIO CARLOS ANDRIGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT 3.610

 Processo nº 879-05.1997.811.0010

Código 63

VISTOS ETC,

Regularizada a representação processual do exequente (fls. 430/432), 

DEFIRO o pedido de fls. 425/426.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19039 Nr: 514-33.2006.811.0010

 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: DSR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, EMERSON 

ELEMAR FRUEHAUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÍLIO LIBRELOTTO, ALCINDO LUIZ 

LIBRELOTTO, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MIRIAN DE QUEIROZ COSTA - 

OAB:9805/MT, PAULO LEANDRO DIETER - OAB:29077/PR, SIMONE 

ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - OAB:9707-A/MT, 

MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4.628-A, REINALDO DE TOLEDO 

MALULI - OAB:8534-A, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO, THIAGO AFONSO SANTOS ESTRELLA - OAB:22853/GO

 Processo nº 514-33.2006.811.0010

Código nº 19039

Requerente: Usinas Jaciara Ltda

Requeridos: DSR Transportes Rodoviários Ltda e Outro

VISTOS ETC,

Beatriz de Freitas Costa, advogada devidamente inscrita na Ordem dos 

Advogados do Brasil, sob o nº 9.709-B, atuando em causa própria, propõe 

o presente Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, em 

face DSR Transportes Rodoviários Ltda e Emerson Elemar Fruehauf, na 

forma das sentenças de fls. 687/692 e 717/719.

Inicialmente, determino ao Cartório Distribuidor para que no Setor de 

Cadastro retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, 

§ 1º e seguintes do Código de Processo Civil, bem como, a parte 

exequente.

Após, intimem-se as partes devedoras, na pessoa de seu advogado (a), 

para que no prazo de 15 (quinze) dias paguem a quantia devida descrita 

às fls. 725/729, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 

523, § 1º do CPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde 

logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, poderá a executada no prazo legal 

apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma do art. 

525 do Código de Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito e requerer o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 2709-49.2010.811.0010

 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: MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2709-49.2010.811.0010

Código 35172

Requerente: Maria José Félix da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Cuida-se de pedido de retratação formulado pela requerente, na forma do 

artigo 485, §7º, do Código de Processo Civil, ao fundamento da 

impossibilidade de extinção prematura do feito.

É o necessário.

Decido.

A pretensão da autora prospera.

No caso em exame, a demanda foi extinta sem resolução de mérito (art. 

485, inciso III do CPC), sem, porém, a devida intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, consoante §1° do mesmo 

diploma legal.

Destarte, não há que se falar em extinção da demanda.

Com efeito, nos termos do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

exerço juízo de retratação em face da sentença recorrida de fls. 118//121, 

bem como, determino o prosseguimento do feito.

A propósito, verifico que foi determinada a realização de perícia 

socioeconômica da autora (fls. 53/54), contudo, o estudo não foi realizado 

até o presente momento.

Assim, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar desta comarca, para, no menor 

prazo possível, elaborar o competente estudo socioeconômico da parte 

autora e seus familiares, informando detalhadamente como vivem, a 

descrição do imóvel, quem faz parte do núcleo familiar, a qualificação de 

todos, o local de trabalho e a renda de cada um, bem como, toda e 

qualquer informação relevante a ser conhecida nos presentes autos, no 
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sentido de se averiguar a necessidade econômica a justificar a 

concessão do benefício postulado.9

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem e requeiram o que de direito, sob pena 

preclusão.

Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48982 Nr: 686-62.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LUZIA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Treinamento, Aperfeiçoamento e 

Qualificação Profissional - CETAQUAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 686-62.2012.811.0010

Código nº. 48982

Exequente: Aline Luzia Felix

Executado: Centro de Treinamento, Aperfeiçoamento e Qualificação 

Profissional – CETAQUAP.

VISTOS ETC,

Recebo os cálculos dos débitos de fls. 78/79.

Cumpra-se a decisão de fl. 65 expedindo-se o competente mandado de 

penhora e avaliação, na forma do art. 523, § 3º, do CPC.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33839 Nr: 1397-38.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1397-38.2010.811.0010

Código 33839

Exequente: Josivaldo Rosendo da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 182/183.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 2398-53.2013.811.0010

 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: MARIA SOCORRO FELIX DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2398-53.2013.811.0010

Código nº. 53897

Requerente: Maria Socorro Felix de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

Intime-se a requerente por meio de sua advogada para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar os cálculos atualizados do crédito exequendo, 

tratando-se, pois, de simples cálculo aritmético.

 Considerando a informação da requerente de que até o momento não 

houve a implantação do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por 

intermédio da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no 

prazo de 10 (dez) dias implantar, ou comprovar a implantação do 

benefício, sob pena de configuração de crime de desobediência, na forma 

do art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25057 Nr: 1428-29.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA DE OLIVEIRA CORREA

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, em consequência HOMOLOGO os cálculos de fls. 

131/132.Sem custas e honorários advocatícios.Expeçam-se as guias 

requisitando o pagamento devido por meio de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), conforme requerido à fl. 136.Após, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, , bem como, em igual prazo, manifestar e requerer o 

que entender de direito.Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 73673 Nr: 1674-72.1999.811.0064

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO FREITAS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Vistos.

Redesigno a audiência para dia 06/06/2018 às 14h10min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 338 de 538



MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO)

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA OAB - MT15784/O (ADVOGADO)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000106-05.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 48.290,56; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[APOSENTADORIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILMA BARBOSA LUZ Parte Ré: REQUERIDO: PREV-JACI FUNDO MUNI 

PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos. 1. Visando celeridade e economia processual, com suporte no art. 

334, § 4º, inciso II, do CPC e art. 8º da Lei 12.153/09, DISPENSO, por ora, a 

realização de audiência para tentativa de conciliação entre as partes no 

presente caso, uma vez que inexiste autorização normativa para que o 

membro da advocacia pública venha transigir sobre os direitos em 

demanda. 2. Intimem-se da presente decisão. 3. Às providências. 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000746-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000746-42.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SINESIA SANTOS CASTELI Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. 1- Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo 

Civil. 2- Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. 3- Tomem-se as demais providências de estilo. 4- Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOAN OLIVEIRA ABADE (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000818-29.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOAN OLIVEIRA ABADE Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Manifeste-se a parte exequente sobre a certidão id. 12325550, no 

prazo de 10 (dez) dias. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-31.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARQUES DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001180-31.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HELENA MARQUES DOURADO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 Vistos. 1- Intime-se a 

parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 2- Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 3- Tomem-se as 

demais providências de estilo. 4- Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000446-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000446-46.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEMILSON RODRIGUES DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a petição inicial carece de documento essencial à propositura 

da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIRGINIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI 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 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: desconhecido 

Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S Endereço: 

AVENIDA TIRADENTES, 1636, Ed. Tiradentes, sala 203, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/06/2018 Hora: 

10:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON LINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000483-73.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.105,08; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOELITON LINO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a petição inicial carece de documento essencial à propositura 

da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON LINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000484-58.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.105,08; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOELITON LINO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000505-34.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. 1. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor. 2. Cite-se para comparecer à audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 3. Tomem-se as demais providências de estilo. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000527-92.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a 

petição inicial carece de documento essencial à propositura da ação, qual 

seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a intimação da 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos 

do CPC. 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, afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude 

processual. Consigne-se que a comprovação de residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 340 de 538



Processo Número: 1000387-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000387-58.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WANDERLEY CARDOSO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE CICERO DA SILVA Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Registro que o 

RENAJUD consiste em sistema de restrição judicial de veículos que 

autoriza a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o DENATRAN 

(Departamento Nacional de Trânsito), permitindo a efetivação de ordens 

judiciais de restrição de veículos automotores na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. Conforme 

previsão do Regulamento do RENAJUD, a restrições ali previstas restam 

assim: Art. 7º - A restrição de transferência impede o registro da mudança 

da propriedade do veículo no sistema RENAVAM. Art. 8º - A restrição de 

licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um 

novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM. Art. 9º - A restrição 

de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da 

propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e 

também sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento 

do bem a depósito. Em que pese os argumentos da parte reclamante, 

tenho que a concessão do pleito resulta em medida extrema, descabida no 

presente momento, em virtude do potencial dano, de difícil e incerta 

reparação, bem como por ser penalização não prevista em lei para a 

hipótese. 3. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.R.S.SILVA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000647-38.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.036,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO 

PINTO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A., P.R.S.SILVA - ME Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000650-90.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que 

a petição inicial carece de documento essencial à propositura da ação, 

qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000651-75.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que 

a petição inicial carece de documento essencial à propositura da ação, 

qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 
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pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000652-60.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a petição inicial carece de documento essencial à propositura 

da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000653-45.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial 

carece de documento essencial à propositura da ação, qual seja, 

comprovante de endereço, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. 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, afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude 

processual. Consigne-se que a comprovação de residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000654-30.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KATIANE DE JESUS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos. Em 

detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIRES AMORIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000655-15.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALTAIRES AMORIM GOMES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000664-74.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos I. 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). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito está revelada através da vasta 

documentação apresentada, que evidencia o erro indicado no contrato de 

financiamento. O perigo da demora é evidente, pois, no caso, o 

denunciado erro no competente documento impede a transferência de 

propriedade do veículo automotor, o que pode gerar vastos prejuízos a 

parte. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino a parte reclamada providencie no prazo de 10 (dez) dias a 

retificação do número do respectivo Chassi daquele veículo objeto do 

contrato realizado entre as partes no passado. II - 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. III - 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, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Intime-se ainda a parte autora para que corrija o valor da causa, no prazo 

de 10 dias, atentando-se para o teto do Juizado Especial Cível, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. VI - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000409-19.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROGERIO DA COSTA MARQUES Parte Ré: 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO Vistos. Em 

detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000410-04.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROGERIO DA COSTA MARQUES Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece 

de documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEITE AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000089-66.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BEATRIZ LEITE AFONSO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 
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invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000051-54.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA MESQUITA Parte Ré: 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre 

o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000286-21.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.594,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000283-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000283-66.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.272,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000281-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000281-96.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.594,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: SCC - SISTEMA 

DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-82.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO WERNER MARTINS 71066977100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000377-82.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBERTO WERNER MARTINS 71066977100 Parte Ré: REQUERIDO: 

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, SICREDI 

CENTRO NORTE 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 após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000378-96.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.415,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Diante da vasta 

documentação corroborando as declarações da parte reclamante, seja 

notificada a requerida a dar imediata baixa na restrição sobre o nome do 

autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção 

ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito, desde que tenha sido 

ocasionado em razão do débito discutido nos autos de n.º 

8010064-61.2016.811.0010, até determinação judicial em contrário, 

comprovando a cumprimento nos autos em até 10 (dez) dias, sob pena de 

desobediência. 2. Aguarde-se a realização da audiência. 3. Intimem-se da 

presente decisão. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000372-89.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.332,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSINALDO PEDRO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000348-61.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZA D ARC DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000214-34.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALBANIZA D ARC DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 
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inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000306-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000306-12.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA 

CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BRANDAO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY DE SOUZA SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000339-02.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GRACIELLY DE SOUZA SERAFIM Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000367-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000367-67.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IDELMAR SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: SILMARA MOVEIS 

COMERCIAL LTDA - ME Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMYS MOISES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000369-37.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JHEMYS MOISES DA SILVA NUNES Parte Ré: REQUERIDO: F F ARTIGOS 

DO VESTUARIO LTDA - ME Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido, ao menos nesta fase processual. É que o comprovante de 

pagamento apresentado indica débito aparentemente diverso daquele que 

ocasionou a negativação de seu nome, conclusão esta que se extrai dos 

valores e datas de vencimento diversos. 3. Sobre o pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000255-98.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000242-02.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.216,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000243-84.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.138,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000279-29.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 9.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000280-14.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS 

Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 
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designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000954-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000954-26.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 16.185,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PERDAS E DANOS, EXTRAVIO DE BAGAGEM]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VICTOR COIMBRA DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Considerando que a 

parte executada satisfez integralmente a obrigação, a extinção da 

execução é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVANE LIMA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001012-29.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 16.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERISVANE 

LIMA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Considerando que a parte executada satisfez integralmente a 

obrigação, a extinção da execução é medida que se impõe. Isto posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do 

art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8873 Nr: 464-85.2003.811.0018

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Tomas Pereira Veículos-ME, Plinio 

Wandscher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar acerca da tentativa de bloqueio de fls. 127/129, requerendo o 

que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76017 Nr: 236-56.2016.811.0018

 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 Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito ao DJE 

para proceder a intimação do(s) requerido(s), na pessoa de seus 

patronos, Dr. Rodrigo Carlos Bergo, OAB/MT 8.435, e Dr. Ghyslen Robson 

Lehnen, OAB/MT 15312, para querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 1451-77.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Mateus, Carlos Bittencourt, 

Noemi de Quadro Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Carlos Bittencourt, Cpf: 

35229560959 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Av. Ayrton Senna, Nº 36, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Noemi de Quadro Bittencourt, Cpf: 35387637120, Rg: 

415.193 SSP PR Filiação: Gabriel de Quadros e Eva Luciana de Quadros, 

data de nascimento: 11/05/1961, brasileiro(a), natural de Santa izabel do 

oste-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Ayrton Senna, 36, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Posto de Molas São Mateus, CNPJ: 

03946133000143Inscrição Estadual: 13.195.770-8, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Ayrton Senna, 60-S, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20101426, descrita na inicial, cujo 
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o valor importa em R$-14.930,23 (quatorze mil, novecentos e trinta reais e 

vinte e três centavos).

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79197 Nr: 1642-15.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do parágrafo 

único do artigo 321, do CPC/2015 e por consequência JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PRESENTE, com suporte nos artigos 485, I, do CPC/2015. 

Custas remanescentes pelo autor.Decorrido o prazo recursal de 15 

(quinze) dias, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 828-03.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Viol Informática-ME, Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI 

UNIVALES em desfavor de C VIOL INFORMÁTICA ME e CLÁUDIO VIOL, 

tendo como objeto o bem descrito na exordial.

A liminar foi deferida (fls. 74).

Às fls. 121/123, o autor requereu a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, haja vista a impossibilidade de 

localização do bem, eis que apesar de devidamente citado, o requerido 

quedou-se inerte.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que:

“Artigo 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não 

se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Pois bem, considerando que restou comprovado nos autos que, tentada a 

localização do bem objeto da presente, esta restou frustrada, DEFIRO o 

pedido da parte autora e CONVERTO o pedido de busca e apreensão em 

ação de execução.

Cumprida a determinação supra, nos moldes dos artigos 829 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, cite-se o executado para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827,§ 1º 

do Novo Código de Processo Civil).

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado.

Não encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do Código 

de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

O executado deverá ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

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.

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 um por cento ao mês.

Fica o executado advertido 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 localizado o 

executado, 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.

Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de Justiça nos termos do art. 154 do CPC 

indagar a parte executada quanto a proposta de acordo.

Defiro a restrição de circulação do bem alienado, junto ao RENAJUD, qual 

seja: FIRE (CELEBRATION + WAY)1.0 8V (FLEX), CASOL/ALCO, PRATA, 

MARCA FIAT, ANO FAB. 2008, ANO MOD. 2008, CHASSI 

9BD15822786126014, RENAVAM 00965066088, PLACA HTC 7833, 

CILINDRADA 65.

 Cite-se e Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 3026-81.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos do Nascimento Kolinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, GHYSLEN ROBSON LEHNEN - OAB:15312, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de Embargos de 

Declaração de folhas 67/70, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76794 Nr: 615-94.2016.811.0018

 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: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607-RS

 Vistos etc.

Ante o alegado pelo requerido e depósito judicial de fls. 135/138, diga o 

autor o quê de direito, inclusive quanto ao interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75328 Nr: 3822-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demerval Rodrigues Santana, Maria do Carmo Alves 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, 

Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DOS SANTOS em 

face da decisão de fls. 386/387, ao argumento de que inexiste litigio entre 

as partes na ação código 33809; que inexiste decisão liminar favorável 

aos requerentes, conforme Código 28607; que não é parte na demanda de 

código 10050; que a demanda de código 28607 ficou escondida no TJMT 

por 04 anos; que os requerentes jamais tiveram demanda reinvidicatória 

favorável, havendo afirmações falsas quanto a readequação da 

smatriculas 172 com a 5.383 do RGI de Juara e que a decisão liminar foi 

omissa por ausência de fundamentação.

Pois bem, conheço dos embargos de declaração.

Contudo, no caso em apreço tenho que a r. decisão atacada não se 

demonstrou ser omissa tendo em vista que considerou os documentos 

encartados nos autos e foi devidamente fundamentada com exposição de 

jurisprudências e textos legais, daí porque entendo que o não acolhimento 

do pedido é medida que se impõe.

Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 1022 e 

seguintes do CPC/2015 e diante do não preenchimento dos requisitos 

legais, REJEITO os embargos de declaração e DETERMINO a intimação do 

requerente para que se manifeste quanto ao alegado pelo requerido às fls. 

412/415, conforme dispõe o art. 10 do CPC.

Determino, ainda a intimação das partes para que especifiquem eventuais 

provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60815 Nr: 3427-17.2013.811.0018

 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: Meirivone Sousa Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo INSS contra 

sentença proferida às fls. 117/118 que deixou de condenar o embargado 

em custas processuais e em honorários sucumbenciais.

Aduz, o recorrente que a sentença de fls. 117/118 foi omissa ao não 

condenar o embargado em custas e honorários, alegando ainda que o 

simples fato da concessão da gratuidade da justiça não impede a 

imputação em seu desfavor.

A parte embargada devidamente intimada quedou-se inerte.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Após compulsar os autos, bem como perscrutar o pedido feito pela 

embargante, tenho que o mesmo deve prosperar.

Pois bem, no caso em apreço, tenho que a sentença se demostrou omissa 

conforme embargos apresentados pela requerida.

Pelo exposto, Acolho para condenar a parte autora em honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que 

estará sob condição suspensiva (art. 98, § 3º do CPC) conforme 

gratuidade judiciária deferida.

Mantenho os demais fundamentos da r. sentença de fls. 117/118 intactos.

Intimem-se as partes.

Às providências e em nada sendo requerido arquive-se com as cautelas 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101039 Nr: 7286-02.2017.811.0018

 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: MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, caso inexitosa a 

conciliação, concluso para deliberação.Expeça-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84629 Nr: 4461-22.2016.811.0018

 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: Luzenaide Gomes Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 35.

Para tanto, nos termos do art. 72,II,CPC/2015, nomeio como curadora 

especial dos requeridos a Dra. Lindamir Macedo Paiva (OAB nº 16164).

Intime-a PESSOALMENTE para que, aceitando a nomeação, apresente 

defesa no prazo legal.

Após, dê-se vista dos autos a Defensoria Pública para, caso queira, 

impugnar a contestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70442 Nr: 1485-76.2015.811.0018

 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: JEdS, SLdN, VJVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Rejane Iara Snidarsis - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando a regularidade da transação entabulada 

pelas partes, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou 

simulação, HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.Sem custas ante a gratuidade da 

justiça.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.P.R.I.Com o 

transito em julgado, oficie-se o Cartório em que foi registrado o nascimento 

da menor, para que proceda a inclusão do nome do pai biológico, bem 

como dos avós paternos no assento de nascimento da criança, passando 

a usar o nome: Julia da Silva Nascimento e exclusão de VAGNER JUNIOR 
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VIEIRA MATTOS, servindo-se do presente como MANDADO DE 

AVERBAÇÃO.Após, arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84629 Nr: 4461-22.2016.811.0018

 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: Luzenaide Gomes Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando as alterações inseridas pela Lei n. 13.105/2.015 (Novo 

Código de Processo Civil), DETERMINO a citação do(s) indivíduo(s) em 

cujo(s) nome(s) está registrado o bem imóvel usucapiendo, dos 

confinantes, nos termos do art. 246, § 3°, do NCPC e, via edital, dos réus 

incertos e eventuais interessados, na forma do art. 259, inciso I, do NCPC.

NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública Municipal, mediante carta 

com aviso de recebimento para que, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

declinem se desfrutam de interesse na causa, (art. 218, § 1° do NCPC), 

observando-se com relação a contagem do prazo o que determina o art. 

219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o referido expediente com cópia da 

inicial e dos documentos que a acompanham.

EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido.

 Cumpridas às diligências supramencionadas, VISTA dos autos ao 

Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do NCPC.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76086 Nr: 265-09.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Anna Cobein - 

OAB:SP0030650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Intimar o patrono da parte autora para proceder o recolhimento 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.: 103416 Nr: 8468-23.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Felipe Giasson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mangui Industria e Comércio de Exportação de 

Madeiras LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Felipe Giasson - 

OAB:47960/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que proceda o pagamento de diligência do 

Oficial de justiça, para cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação, 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.: 106169 Nr: 1213-77.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ines Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ulysses Pagliari - 

OAB:3047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56877 Nr: 3095-84.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Rezende

 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:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.301/304, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86603 Nr: 5579-33.2016.811.0018

 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: Luiz Carlos Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 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:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

peça pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89109 Nr: 1206-22.2017.811.0018

 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 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. D. Guedes – ME, Suelen Dias Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de diligencias, conforme informado pelo Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70868 Nr: 1715-21.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do presente feito, assim, 

intimo a parte autora para manifestção necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90597 Nr: 1944-10.2017.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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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 dos Servidores e Funcionários Públicos das 

Prefeituras Municipais do Estado de MT. (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS ante a ausência do interesse de agir, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e artigo 10 Lei n. 

12016/09.SEM custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso.SEM honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ).CIENTFIQUE-SE o Ministério Público.P.R.I.C.APÓS o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 2056-47.2015.811.0018

 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: Dielson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Valmir Sthal, Andreia Cecilia Miranda 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante da manifestação de fls. 56, cumpra-se a carta precatória, eis que 

defiro ao requerente os benefícios da justiça gratuita, pois neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000098-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERRE COSTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000098-04.2018.8.11.0018; 

Parte Autora: REQUERENTE: ALTIERRE COSTA GOMES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, considero 

que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o requerimento, 

probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A verossimilhança está 

configurada pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de 

débito e reconhecimento do indevido lançamento do nome da parte nos 

cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito – SPC-SERASA, 

bem como o periculum in mora, uma vez que o citado registro já vem 

causando prejuízos e, caso não seja excluído in initio litis e inaudita altera 

parte, certamente causará outros de difícil reparação. Subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento – 

verossimilhança das alegações (extrato negativação e reclamação junto 

ao PROCON) – e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir da sua manutenção e bloqueio de crédito, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, 

estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior 

deliberação, tendo em vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a 

reclamada EXCLUA o nome de parte autora dos registros do 

SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

EXPEÇA-SE ofício ao cadastro negativista (SPC e SERASA), solicitando o 

cumprimento da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e 

custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das 

audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os 

intimem para participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA 

de que, não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo 

prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103527 Nr: 8533-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Cesar Martins de Souza, Marcelo 

George Silva Carolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Vistos etc, homologo o pedido de desistência das testemunhas. 

Considerando a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, 

abram-se vistas dos autos a defesa para apresentação de seus 

memoriais e após conclusos para prolação de sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16382 Nr: 2016-17.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar a defesa do reeducando para manifestar-se sobre o calculo de 

folha 303.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 352 de 538



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102216 Nr: 7868-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Junior de Melo, Giovani dos Santos 

Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar a defesa para apresentar suas alegações finais, no prazo de 5 

dias.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 41/2018

 O Excelentíssimo Senhor FABIO PETENGILL, Juiz de Direito Diretor do Foro 

da Comarca de Juína/MT, no exercício de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor Adebaldo Almeida dos Santos, 

pai da senhora HELENA DOS SANTOS SOUZA, servidora efetiva, lotada 

na 2ª Vara desta Comarca,

 R E S O L V E :

Art. 1° - Decretar luto no âmbito deste Foro, em respeito a servidora e 

seus familiares.

Art. 2º - Autorizar a saída momentânea dos servidores que desejarem 

manifestar solidariedade à servidora enlutada, desde que previamente 

comunicado a Central de Administração.

Art. 3º Determinar que a Central de Administração controle a saída e o 

retorno dos servidores de forma a não desprover o atendimento nas 

Secretarias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, apondo cópia deste ato no átrio do 

prédio forense para ciência dos visitantes.

Juína/MT,17 de abril de 2018

FABIO PETENGILL

JUIZ DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000462-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1000462-52.2018.8.11.0025 AUTOR: JAYMARA 

CORTEZ OLIVEIRA RÉU: ELIZEU FAUSTINO LIMA AÇÃO DE ALIMENTOS 

VISTOS. Cuida-se de ação guarda e alimentos promovida Jaymara Cortez 

Oliveira em face de Elizeu Faustino Lima, postulando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão da guarda provisória do infante Alison Cortez Lima, 

bem como a fixação de alimentos provisórios na quantia equivalente a 

30% dos rendimentos brutos do requerido, acrescido de 50% de 

eventuais despesas extraordinárias. Dito isso, havendo pedido de 

deferimento de medida urgencial, estreita-se a análise cognitiva à 

verificação dos pressupostos legais para o deferimento do pleito, isto é, 

plausibilidade do direito sustentado, emergencialidade na sua concessão. 

Antes, porém, detectando se tratar de ação versando sobre interesse de 

menor, determino o processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, 

II, do CPC), com isenção de custas e com tramitação prioritária em razão 

da deficiência cognitiva do infante Alison Cortez Lima. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. No que pertine à fixação da 

guarda, de forma unilateral e em sede liminar, necessário é que se recorde 

que a Lei nº. 13.058/14 veio a lume com a finalidade de consolidar a ideia 

da guarda compartilhada como regra a ser aplicada e buscada pelo 

conjunto familiar. É essencial destacar que a fixação de guarda, em sede 

provisória, precisa estar consentânea com a ideia de que o menor é 

merecedor de toda atenção, zelo e probabilidade de pleno 

desenvolvimento de sua personalidade, devendo estar sob os cuidados 

daquele que se apresentar mais apto a proporcionar-lhe tais 

prerrogativas, e que, de acordo com a tendência moderna, essa aptidão 

deve, sempre que possível, ser trabalhada, conquistada, alcançada pelos 

pais e não por um só deles, porque esse espectro da família patriarcal é 

datado e não condizente com a realidade social atual. Posta a questão, 

verifico que as peculiaridades fáticas da causa apontam pela inviabilidade 

da fixação de guarda compartilhada do infante e, isso porque, conforme 

narrado na exordial o menor possui paralisia cerebral do tipo tetraplegia 

espástica, retardo mental grave, deficiência visual, síndrome epiléptica não 

controlada e refluxo gastroesofágico, condições essas que exigem um 

tratamento médico e familiar especializado para atendimento às suas 

necessidades especiais. Portanto, fixo a guarda unilateral do infante 

Alison Cortez Lima em favor da autora, concedendo ao genitor o direito de 

visitas aos finais de semana, o que deverá ser realizado de forma 

acordada entre as partes e atendendo às necessidades especiais do 

infante. Fixada a guarda, mas não destituído o laço familiar paterno, 

inclusive os de índole obrigacional, útil destacar que o art. 1.694 do Código 

Civil positivou, expressamente, o princípio da proporcionalidade nas 

obrigações alimentares, consagrando a regra do binômio necessidade do 

alimentado/possibilidade do alimentante como norte ao magistrado na 

fixação das prestações alimentares, razão porque, mesmo que não 

possua a guarda, não pode o genitor se demitir do dever de cuidado, de 

assistência e de subsistência de seu filho. Desse modo, atento à 

característica de sumariedade da cognição, à míngua de maiores provas e 

informações sobre a vida social e profissional do genitor do infante, arbitro 

alimentos provisórios no valor correspondente a 31,5% do salário mínimo 

vigente, valor que deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada 

mês, na conta poupança indicada no item “f” do pedido exordial. Ante a 

manifestação expressa da requerente sobre o interesse na realização de 

audiência de autocomposição, DETERMINO a remessa do presente feito ao 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida para 

comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do 

NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da 

aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado por 

advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de constituir 

defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na Diretoria 

do Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória 

da sua hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de 

nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça constar no 

mandado às advertências legais. Defiro o benefício da justiça gratuita na 

medida em que a requerente está assistida por advogado dativo, fazendo 

presumir a hipossuficiência de meios para arcar com as despesas do 

processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. 

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

com as cautelas de estilo. Juína/MT,data registrada no sistema. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000456-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN HELENA CARUY E SILVA OAB - SP83323 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. J. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000456-45.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LUCIA MARIA PASSOS GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: 

MARCOS ANTONIO JORDAO GUIMARAES CARTA PRECATÓRIA V I S T O 

S. Prefacialmente, remeta-se o presente processo ao Cartório Distribuidor 
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para vinculação a estes autos da guia de recolhimento de custas anexa 

ao Id. 12557975. Após, intime-se a parte autora para que nos termos do 

artigo 260 do CPC, complemente a missiva juntando aos autos cópia da 

decisão que determinou a intimação do executado, bem como dos 

instrumentos de mandato carreados ao processo originário, no prazo de 

05 dias, sob pena de devolução do expediente. Oportunamente, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade (intimação do executado), servindo-se de 

cópia desta como mandado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

servindo cópia desta como mandado e oficio, no que couber. Juína/MT, 9 

de abril de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAYANE DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERVAN BATISTA SIMAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000410-56.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: PATRICIA RAYANE DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: 

VANDERVAN BATISTA SIMAO VISTOS. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que 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). Caso não tenha condições 

financeiras de constituir defensor nos autos, a parte requerida deverá 

comparecer previamente na Diretoria do Foro desta Comarca, munida 

documentação comprobatória da sua hipossuficiência financeira, para 

análise da possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em seu 

favor. Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Registre-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou da requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o 

mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

NCPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. 

Juína/MT, 12 de abril de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BERGMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIR NOACK OAB - RO8320 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DIAS BATISTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000440-91.2018.8.11.0025 

AUTOR: LUCAS BERGMANN RÉU: BEATRIZ DIAS BATISTA AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE VISTOS. Cuida-se de ação negatória de 

paternidade, na qual, dentre outros pedidos, pugna o autor pelo 

deferimento do benefício da justiça gratuita. A assistência judiciária 

gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional 

de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo 

"rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de 

família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 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. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Da análise 

aos documentos carreados à exordial, verifica-se que o autor não juntou 

qualquer comprovação comprobatória da sua precariedade financeira, 

evidenciando, portanto, possuir capacidade econômica suficiente a fazer 

frente às custas do presente processo. Não é demais lembrar, que as 

custas constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. No caso vertente, reputo ausente comprovação 

robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira do autor, 

ao revés, tenho que há indícios de que este possui condições financeiras 

de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e 

de sua família. Razão porque, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da 

CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50, INDEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

item 1.7.11.1 da CNGC. Recolhidas as custas processuais devidas, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 
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aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a 

remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que 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). 

Caso não tenha condições financeiras de constituir defensor nos autos, a 

parte requerida deverá comparecer previamente na Diretoria do Foro 

desta Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória da sua 

hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de nomeação de 

Advogado (a) dativo em seu favor. Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Por fim, concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providencias. Juína/MT, 12 de abril de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112759 Nr: 4056-96.2015.811.0025

 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 DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES POLESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT

 Desse modo, defiro o pedido ministerial de emenda da inicial, a fim de se 

incluir no polo passivo da demanda o Espólio de Olivaldino Polese, 

determinando sua citação por meio do representante legal, o inventariante 

Rogério Polese, no endereço declinado na peça de fl. 158.Por 

consequência e diante da manifesta concordância suscitada em 

audiência, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

requerido, e extingo a ação civil em face dele, devendo ser a demanda 

redirecionada contra o proprietário da Fazenda Polese I, conforme 

determinado acima.Afaste-se qualquer pedido de condenação 

sucumbencial, como pleiteada pelos advogados do réum, seja pela 

natureza púbica da ação (art. 18 da LAC), seja pela qualidade de custus 

iuris do MP, que somente será passível de condenação quando 

comprovadamente litigar de má-fé, o que longe está de ter ocorrido na 

hipótese.Finalmente, para que não se aleguem nulidades estéreis a longo 

prazo, é sabido e consabido que prescrição é matéria de ordem pública, 

mas que se tratando de dano ambiental, só haverá de ser pronunciada se 

o dano for, comprovadamente, individual, sem repercussão no meio 

ambiente como bem jurídico indisponível e pertencente à coletividade, o 

que somente se poderá dimensionar empós a instrução probatória 

completa e satisfatória, devendo ser rejeitada, ao menos por ora, a tese 

defensiva.Assim, promova-se a citação do Espólio de Olivaldino Polese, 

para que se defenda dos termos da presente ação e indique, desde já, se 

pretende produzir provas e de que natureza e, após vistas do Parquet, 

conclusos para ulterior decisão.Retifique-se a capa dos autos, ante a 

extinção da ação quanto ao primeiro requerido, alocando-se o espólio 

acima mencionado.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 16 de abril de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107833 Nr: 1485-55.2015.811.0025

 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: VALTER RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 V I S T O S, Aportou-se às fls. 107/109 pedido do autor requestando a 

desistência da oitiva testemunha Edson Rodrigues do Nascimento, sob o 

argumento que é seu irmão e, por se encontrar em área rural no município 

de Castanheira de difícil acesso, face as fortes chuvas que caem na 

região e, consequentemente, o cancelamento da audiência aprazada para 

o dia 20.04.2018. DEFIRO o pedido retro e declaro encerrada a instrução 

processual e determino, no prazo e na forma do art. 364, § 2º, do CPC, 

abertura de prazo sucessivo às partes, a começar do autor, para 

apresentação, se quiserem, de memoriais finais escritos e, ao cabo do 

prazo, vistas ao Ministério Público.Com ou sem aporte de manifestação, 

torne-me conclusos para sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112733 Nr: 4031-83.2015.811.0025

 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 JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS 

GRASSI CARLOS, ZENIR PIRES DA ROSA, MARILZA FRANCISCA DO 

OURO, EVERALDO BAIANO, RONALDO, PAULO ROBERTO 

NONNEMACHER, ODEMIR BATISTA DA SILVA, CARMEM CARDOSO DE 

LIMA, VALDIR COPE, ROBERTINO VITOR DA SILVA FILHO, ANTONIO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entretanto, seja pelo longo tempo de tramitação da ação, seja pelo 

aparente desinteresse da parte autora na resolução do conflito, determino 

seja expedido mandado de constatação in loco da situação atual do bem 

(Horto Florestal municipal, na região alocada entre as quadras 178 e 183, 

da Rua Aripuanã, setor I, Módulo 5, desta cidade), descrevendo, ainda que 

por aproximação, a quantidade de lotes/moradias edificadas no local e se 

há alguma espécie de fiscalização municipal, cercas, vigias, na área, 

atestando, ainda, eventual lesão ao meio ambiente, nascentes de água, 

regiões de mata e madeira, espécies florestais, etc.Fixo prazo de 30 dias 

para cumprimento do mandado e, após, venham-me conclusos para novas 

deliberações.Determino o desapensamento dos autos das ações 

possessórias de cod. 104572 e 112394, porque, apesar de incidirem 

sobre a mesma área verde, notadamente não se tratam do mesmo espaço 

delimitado de ocupação e nem dos mesmos ocupantes, inexistindo, assim, 

qualquer identidade, seja no objeto, seja na polaridade passiva, que 

justifique a manutenção da conexão requestada.Intime-se, ainda, o 

Município a, no prazo de lei, emendar a inicial, a fim de corrigir o valor dado 

à causa, já que, obviamente, valorou-a pelo total da extensão da área 

verde (mais de 2 milhões de metros quadrados) mas pleiteia a retomada de 

somente parte dela, devendo a pretensão ser correspondente a esse 

pedaço de terra que se busca tutelar.Intime-se.Às providências.Juína 

(MT), 16 de abril de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104572 Nr: 4785-59.2014.811.0025

 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: EFRAIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO DE INVASORES DESCONHECIDOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de 

posse, cassando a liminar anteriormente concedida, denegando ao autor 

qualquer proteção possessória porque sua estadia na coisa litigiosa 

sempre foi clandestina, configurando mera detenção, que não dá 

ensanchas à qualquer direito de reintegração, manutenção ou 

conservação dessa detenção, pela precariedade da situação, ínsita à 

natureza clandestina da ocupação.Custas, em complemento, pelo 

requerido, no valor corrigido da causa, e honorários sucumbenciais, ao 

percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, em favor dos 

patronos dos demandados. Transitada em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se, com as baixas necessárias e cautelas de praxe.P.R.I.C.Juína 

(MT), 16 de abril de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000280-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEIXOTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ASEMIRA ALVES COUTINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000280-66.2018.8.11.0025; 

Valor causa: R$ 26.302,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO 

(49). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUZIA PEIXOTO DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: ASEMIRA ALVES COUTINHO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do AR 

negativo juntado no ID 12755382. JUÍNA, 17 de abril de 2018. 

Atenciosamente, FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000073-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000073-67.2018.8.11.0025; 

Valor causa: R$ 3.434,40; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADEMILSON DA SILVA FREITAS Parte Ré: RÉU: FRANCISLANE LAIANE DE 

FREITAS Intime-se a parte autora acerca da Certidão Negativa juntada com 

o ID 12287885. JUÍNA, 17 de abril de 2018. Atenciosamente, FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 129652 Nr: 2283-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADL, AFVDL, RVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da juntada de manifestação/ comprovante de pagamento da Parte 

requerida fls.38/44.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238638 Nr: 2098-83.2016.811.0011

 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: Juliana da Silva Santos, Cleide Anselmo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.86/88 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29463 Nr: 99-76.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada às fls. 165/168.

 Consigno que havendo concordância em relação aos numéricos 

apresentados nos autos, volvam-me conclusos para homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 9910 Nr: 707-84.2002.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norival Stabile

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

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Queiroz Stábile - 

OAB:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o adimplemento do 

débito informado às fls. 126/127 e documentos de fls. 128/135 no prazo 

de 05 (cinco) dias, consignando que a anuência de manifestação implicará 

no reconhecimento tácito da quitação do valor devido.
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Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249762 Nr: 2936-89.2017.811.0011

 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: Valderes Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido vertido na inicial pedido, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

determinar o levantamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel 

medindo 157,30, incrustada dentro de uma área maior de 433,0304 has, 

conforme Av-3, da matrícula 407, do Registro Geral de Imóveis de São 

José dos Quatro Marcos, M, penhorado no feito executivo n.º 

17-31.1997.811.0011, denominado “Sítio Planalto” e a sua consequente 

manutenção na posse da embargante.Em razão do princípio da 

sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve 

ser condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como os honorários de sucumbência, condeno a embargante ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de 

sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, 

uma vez que a sua inércia em registrar a escritura pública deu causa à 

constrição. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.Preclusas as vias recursais, 

desapense-se e arquivem-se.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224866 Nr: 4439-53.2014.811.0011

 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: Wanderley Prandini, Katia Fernanda Ivo Prandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi Sudoeste MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589 -B

 (...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, para determinar a repetição dos débitos lançados irregularmente nas 

contas bancárias dos autores assim denominados “cesta de 

relacionamento”, convênio com Vera Cruz, no valor de R$ 100,20 (cem 

reais e vinte centavos) e eventuais faturas de energia tenham sido 

debitadas em nome de Wanderley P. de Souza, acrescidos de juros de 

mora no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação e 

correção monetária pelo índice INPC, desde a data do efetivo desembolso, 

cujo quantum debeatur deverá ser apurado em sede de liquidação de 

sentença.Diante da sucumbência recíproca, condeno autores e réu ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas 

processuais.Condeno os autores e réu ao pagamento de honorários de 

sucumbência, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa 

atualizado.Preclusas as vias recursais, arquivem-se.P. R. I. C.Mirassol 

d’Oeste, 16 de abril de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236237 Nr: 852-52.2016.811.0011

 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: INdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

com a obrigação de fazer fixada em sentença, nos termos do art. 523, 

§1º, do CPC, sob pena de penhora online, do valor necessário para 

aquisição do medicamento.

Transcorrendo o prazo in albis, volvam-me os autos conclusos, 

considerando que a exequente já aportou aos autos 03 (três) orçamentos 

do medicamento posto.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 09 de abril de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 109888 Nr: 2849-80.2010.811.0011

 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: Rosa Bispo Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 226/227, pois se trata de pedido a ser realizado 

nos próprios autos de agravo interposto junto ao STJ.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251529 Nr: 3839-27.2017.811.0011

 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: ELdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Chama-se o feito a ordem para corrigir erro material constante no 

dispositivo da sentença de fls. 75, e revogar o capítulo que julga extinto o 

presente feito. Isso porque, consoante sustentado pela autora em suas 

razões recursais, as partes chegaram a um consenso apenas quanto à 

dissolução do matrimônio, guarda, visitas e alimentos, sem, contudo, que 

houvesse acordo quanto à partilha dos bens.

Posto isso, mantenho a homologação da avença nos termos constantes 

do Termo de Sessão de Mediação, às fls. 70, no entanto, deixo de 

extinguir o processo, dando início à fase instrutória.

Para tanto, fixo como pontos controvertidos os bens e as dívidas 

adquiridas na constância do matrimônio.

Defiro a produção de prova documental e oral.

Para tanto, designo o dia 23 de MAIO de 2018, às 13h30min para audiência 

de instrução e julgamento, 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.
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Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242753 Nr: 4237-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCdN, LdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Tutela Antecipada, proposta por 

Amanda Cristina Costa do Nascimento, menor impúbere representada por 

sua genitora Luciene dos Santos Costa, em face de Alexander Oliveira do 

Nascimento aviada com escopo de obter tutela judicial específica, sendo 

que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de 

regência, tendo as partes pugnado pela homologação do acordo de fl. 

75/75-vº, nos autos em apenso de código 242908.

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-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de prolação de 

sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas processuais, 

conforme art. 87, §3° do CPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 10 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 121615 Nr: 142-08.2011.811.0011

 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: Edma Soares de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Paulo de Assunção - 

OAB:12.060, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 (...)Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Preclusas as vias recursais, arquivem-se.P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 177015 Nr: 439-44.2013.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edma Soares de Queiróz, Élio Gonçalves Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia 

da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 (...) Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Preclusas as vias recursais, arquivem-se.P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza 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

 Diante do conteúdo da certidão de fl. 172, intimem-se as partes nas 

pessoas dos advogados, acerca do teor da sentença de fls. 166/168, 

porquanto é obrigação das partes manter os dados pessoais atualizados 

no processo.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117636 Nr: 6421-59.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. Cerqueira, Mauricio José de Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)Dessa forma, ainda que não condicionada ao prévio exaurimento das 

medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, tem-se que 

obrigatória à citação válida do devedor, para possibilitar sua defesa, em 

respeito ao princípio do devido processo legal.N’outro giro, ante a 

informação do falecimento do executado, conforme denota-se à fl. 21-vº, 

com fulcro no art. 313 , I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

presente feito pelo prazo de 03 (três) meses.Intime-se a parte exequente 

para que promova a citação do espólio do falecido, no prazo de 

suspensão supramencionado, nos termos do art. 313, §2º, inciso II e art. 

778, §1º, II, do ambos do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018. Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240293 Nr: 3032-41.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Glauciane Conceição da Silva, GVSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Santana Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubirajara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 86, para determinar a suspensão do processo, no 

prazo de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a exequente.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197045 Nr: 3884-70.2013.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raul Barbosa da Silva, Fabio Matias 

Barbosa, Rosicleia Ferreira da Silva, Marcio Alessandro Matias Barbosa, 

Regiane Matias Barbosa, Rosivaldo Ferreira da Silva, Maria Francisca Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pires Ortega - 

OAB:14075-A, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, Milton 

Chaves Lira - OAB:6330

 Analisando-se os autos, afere-se que foram juntados documentos às fls. 

207/210, sobre os quais não foi dada à autora a oportunidade de se 

manifestar.

À vista disso, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre os 

mencionados documentos, em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volvam-me 

imediatamente conclusos para a sentença.

Intimem-se,

Cumpra-se com a máxima urgência, por se tratar de processo inserido na 

Meta 02/2018-CNJ.

Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103019 Nr: 925-34.2010.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Maria Marin, Adriana Maria Marin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 925-34.2010.811.0011-código 103019

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: Adriana Maria Marin e Adriana Maria Marin

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executadas: Adriana Maria Marin, 

CNPJ: 03709121000103 - Inscrição Estadual: 131.939.912 e Adriana Maria 

Marin, Cpf: 91800072104, Rg: 25.994.879-2 SSP/SP, Filiação: Nalino Marin 

e de Izaura Maria Marin, data de nascimento: 15/01/1979, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, solteiro(a), do lar

FINALIDADE: Intimar as executadas acima qualificadas e atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para cientificar-lhe(s) da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade dos bens e direitos tornados 

indisponíveis ou se a indisponibilidade foi excessiva, em 05 (cinco) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Código 103019. Aportou aos autos petição da 

Fazenda Pública (fls. 86/87), em que requer a decretação da 

indisponibilidade de bens dos devedores na forma do artigo 185-A do CTN. 

Para tanto, pugna pela utilização prioritária dos meios eletrônicos, em 

conformidade com o Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de 

Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – 

CNIB.Como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em 

sede de Recurso Especial, submetido ao regime do artigo 543-C do 

CPC/1973, que a decretação da indisponibilidade de bens e direitos dos 

devedores deve obrigatoriamente seguir à observância dos seguintes 

requisitos: (i) citação do devedor; (ii) inexistência de pagamento ou 

apresentação de bens à penhora; e (iii) a não localização de bens 

penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, 

caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do 

Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição 

de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao 

Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 

(REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014). No caso em tela, verifica-se que 

os devedores foram citados, por meio de edital publicado à fl. 29, já que 

após inúmeras tentativas, não foram localizados pessoalmente. Outrossim, 

foram esgotadas todas as diligências para a localização de patrimônio em 

nomes dos devedores via Sistema Bacen Jud (fls. 66/70), Infojud e 

Renajud (fls. 78/84), sem qualquer resultado positivo. Diante do exposto, 

constatado o exaurimento das diligências para se encontrar bens dos 

executados passíveis de penhora, DEFIRO o pedido de decretação de 

indisponibilidade de bens e direitos da (s) executada(s) Adriana Maria 

Marin e Adriana Maria Marin, até o limite de R$ 13.623,03 (treze mil, 

seiscentos e vinte e três reais e três centavos).Determino que os autos 

sejam mantidos conclusos em gabinete para a efetivação da 

indisponibilidade por meio do sistema CNIB – Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens do CNJ.Se frutífera, intime-se o(s) executado(s) 

na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para 

cientificar-lhe(s) da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade dos bens e direitos tornados indisponíveis ou se a 

indisponibilidade foi excessiva, em 05 (cinco) dias.Se infrutífera ou 

parcialmente frutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que 

indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 24 de outubro de 2017.Edna Ederli Coutinho, 

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, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 16 de abril de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256990 Nr: 481-20.2018.811.0011

 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: Nério Gomes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 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: Bento Mandes Matias

 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:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256194 Nr: 138-24.2018.811.0011

 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: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 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 para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256992 Nr: 483-87.2018.811.0011

 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: Sebastião Pedro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257174 Nr: 559-14.2018.811.0011

 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: Eucci Ferreira da Cruz Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257452 Nr: 650-07.2018.811.0011

 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: William Antonio de Souza

 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:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249422 Nr: 2796-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itajara Aparecida Marcucci, José Calil Marcucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da arte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Cuiabá - MT com a finalidade de Citação e demais, devendo juntar 

aos autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, para 

posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2913 Nr: 819-58.1999.811.0011

 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): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cezar Vilches de 

Almeida - OAB:88802/SP

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Porto Esperidião - MT com a finalidade de Praceamento do imóvel 

penhorado, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

Bem como para que junte planilha atualizada da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259165 Nr: 1503-16.2018.811.0011

 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: Max Henrique Gomes Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 56/57, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Diante do exposto, declino a competência 

para processar e julgar o presente feito para a Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000364-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FLAVIO FERRAZ FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000364-12.2018.8.11.0011; 

Valor causa: R$ 8.460,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

(22)/[AQUISIÇÃO, COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO 

GONCALVES Parte Ré: RÉU: JOSÉ FLAVIO FERRAZ FERREIRA Analisando 

a petição inicial, verifica-se que a verdadeira intenção do causídico 

subscritor era distribuí-la perante o Juizado Especial Cível, tendo em vista 

que a peça de entrada encontra-se endereçada ao Juiz Supervisor do 

Juizado Especial, assim como o pedido consiste na designação de 

audiência de conciliação, nos moldes da Lei 9.099/99. À vista disso, 

DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d'Oeste, 17 de abril de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000364-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FLAVIO FERRAZ FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000364-12.2018.8.11.0011; 

Valor causa: R$ 8.460,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

(22)/[AQUISIÇÃO, COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO 

GONCALVES Parte Ré: RÉU: JOSÉ FLAVIO FERRAZ FERREIRA Analisando 

a petição inicial, verifica-se que a verdadeira intenção do causídico 

subscritor era distribuí-la perante o Juizado Especial Cível, tendo em vista 

que a peça de entrada encontra-se endereçada ao Juiz Supervisor do 

Juizado Especial, assim como o pedido consiste na designação de 

audiência de conciliação, nos moldes da Lei 9.099/99. À vista disso, 

DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d'Oeste, 17 de abril de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juiz(a) de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 92120 Nr: 4273-94.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziano Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 92120

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 639, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228801 Nr: 1181-98.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18566

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 228801

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do réu, tem o causídico a obrigação legal de representar os 

interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir em infração 

administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique suas 

razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia 

funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação dos memoriais finais, determino a 

intimação do denunciado para indicação de novo advogado para 

apresentá-las ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar os memoriais 

finais.

Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253173 Nr: 4819-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253173

 Vistos etc.

Considerando a manifestação da defesa de fls. 25/26, e certidão de fls. 

30, na qual informa que o recuperando reside na Comarca de 

Marcelândia/MT, chamo o feito à ordem e DETERMINO a remessa dos 

presentes autos ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro 

no artigo 1.547 CNGC/MT.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238453 Nr: 2009-60.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 238453

Vistos, etc.

Considerando que o acusado, ao ser citado, indicou o causídico Iuri Seror 

Cuiabano como seu patrono, e que este se quedou inerte após intimação 

para apresentar resposta, conforme certificado à fl. 47, determino a 

intimação do réu para indicar novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para apresentar resposta à acusação ou declarar a impossibilidade de 

nomeação.

Em caso de inércia do acusado ou alegada a impossibilidade de 

nomeação, desde já fica nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para apresentar a resposta à acusação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234588 Nr: 4588-15.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 234588

 Vistos, etc.

Vincule-se o valor da fiança ao executivo de pena do condenado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232981 Nr: 3593-02.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muller Souza Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Processo/CI nº 232981

Vistos, etc.

Tendo em vista que na manifestação de fls. 106/107, os advogados 

informam que não representam mais o acusado, dê-se vista dos autos a 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254740 Nr: 5510-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Maick Hojnaski Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Processo/CI nº 254740

Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar do pedido 

de fls. 94/100.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200847 Nr: 207-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 200847

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado usufruirá de licença entre os dias 15 e 

16.05.2018, devidamente autorizada pela Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de interrogatório 

outrora aprazada para o dia 28/06/2018, às 17h55min.

Intimem-se o réu, seu defensor e o Ministério Público

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236477 Nr: 978-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muller Souza Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Victor Thiago Marques Ochiucci - 

OAB:14.495-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 236477

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado usufruirá de licença entre os dias 15 e 

16.05.2018, devidamente autorizada pela Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 28/06/2018, às 16h20min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Depreque-se o interrogatório acaso o réu resida em outra Comarca.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126192 Nr: 1112-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 PROCESSO/CÓD. Nº 126192

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado usufruirá de licença entre os dias 15 e 

16.05.2018, devidamente autorizada pela Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 28/06/2018, às 15h10min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105307 Nr: 3460-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz 

Kayser, CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:MT 11.846-B, Lucas Ferreira Cordeiro - OAB:SP 356.460, Tiago 

Aued - OAB:MT 9.873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 56, cumpra-se nos termos ali delineados, considerando 

seu cabimento, conforme a finalidade da missiva estampada na carta 

precatória às fls. 4/5.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111917 Nr: 7001-96.2017.811.0086

 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: Nelci Casarin, Restaurante e Pizzaria Casarin - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Dalla Libera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 
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IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida à fl. 36, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo 

prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.: 114993 Nr: 1337-50.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete de Jesus da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Aposentadoria por 

Invalidez c.c. Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Janete de 

Jesus da Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Antes da análise do pedido liminarmente formulado, evidentemente para 

averiguar-se o preenchimento dos requisitos necessários a concessão do 

benefício pleiteado, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos seu Extrato CNIS (Extrato de Vínculos e 

Contribuições à Previdência).

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114888 Nr: 1270-85.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raiza C. Cavalcanti - 

OAB:MT/17.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente por 

Acidente de Trabalho ajuizada por Levi Ferreira Costa, em desfavor de 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Dessume-se dos autos que a parte Requerente acostou o documento de 

fls. 13, onde percebe-se que foi concedido benefício pela via 

administrativa.

 Contudo, não consta nos autos a comprovação da negativa pela via 

administrativa de eventual pedido de prorrogação ou pleito diverso.

 Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos a comprovação do indeferimento de concessão ou 

prorrogação do benefício pleiteado, pela via administrativa.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79891 Nr: 3038-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 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: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança de Créditos Trabalhistas proposta por Silvio Mendes da Costa 

em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, em consequência, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, 

para fins de :DECLARAR DEVIDAS as parcelas referentes as férias, 

acrescidas de 1/3 const i tucional,  devendo ser calculada 

proporcionalmente aos meses trabalhados.Os juros e correção monetária 

devem incidir desde a citação válida, e a correção monetária desde o fim 

do contrato. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que 

se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde o término do contrato de trabalho. Os juros moratórios 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Ante a sucumbência maior da parte Requerida, e por 

ter dado causa a demanda, condeno ao Município de Nova Mutum/MT em 

honorários que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da 

condenação.Sem custas, nos ditames do art. 3°, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001.P.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115365 Nr: 1517-66.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aparecida Battaglini dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização ajuizada por Fabiana 

Aparecida Battaglini dos Santos, em desfavor de Estado de Mato Grosso.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de 

Processo Civil.

Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda a presente ação, 

no prazo legal.

Consigne-se que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação, caso queira.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74513 Nr: 3042-59.2013.811.0086

 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): Escola Versos e Musica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:MT 10604, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 71877 Nr: 390-69.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Novo Horizonte Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Carvalho de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73212 Nr: 1732-18.2013.811.0086

 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: Volmar José Vedana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maximiliano da Silva Perri - 

OAB:15029-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Manutenção de Benefício Previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez Acidentária c.c Pedido de Exoneração de 

Ressarcimento proposta por Volmar José Vedana, em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

À fl. 129 dos autos, fora tentada a intimação da parte Requerente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, para fins de:

REVOGAR a decisão proferida às fls. 110/111.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 2117-44.2005.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimasa Maquinas e Implementos Agricolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Kaczam, Marcos Eugênio Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:MT 4.635, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:MT 10.172, Robson 

Homem Moreira de Carvalho - OAB:MT 10.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva de Souza - 

OAB:14660/MT, Glaucia Agueda da Silva Magalhaes - OAB:13652/MT, 

Ivo Marcelo Spínola da Rosa (Advogado) - OAB:MT 13.731

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, 

este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87882 Nr: 3654-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Garaffa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-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 Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93617 Nr: 2226-72.2016.811.0086

 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: TM, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Carlos Biscoli - 

OAB:PR 23403

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Thayna Marin em desfavor 

de Rosenilda da Silva Vaz.

À fl. 107 dos autos, fora tentada a intimação da parte Requerente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 107, tentada a intimação da parte Autora para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pela parte Requerente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29813 Nr: 2682-08.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Scapin Me, Gilmara Scapin, Maria Doroti de 

Oliveira Chagas

 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 do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 79478 Nr: 2662-02.2014.811.0086

 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: Fernando Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT, 

Presidente da Comissão do Concurso Publico Municipal de Nova Mutum - M 

T.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lopes Lourenço - 

OAB:MT/14.729, Gustavo Satim Karas - OAB:MT/17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA ao presente Mandado de 

Segurança impetrado por Fenando Marques de Almeida, qualificado nos 

autos, em desfavor da Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT e 

Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c.c art. 1º c.c 

art. 10 da Lei 12.016/2009, extinguindo a demanda sem resolução do 

mérito.REVOGO a decisão liminar proferida às fls. 158/161.Sem custas 

processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da Constituição Estadual e sem 

honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.Encaminhe-se cópia 

desta decisão à Autoridade Impetrada, nos termos do art. 11 da Lei n°. 

12.016/2009.Sem duplo grau, porque denegada a segurança.Ciência ao 

Ministério Público.P.I.CCom o transito em julgado, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112972 Nr: 272-20.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Frey Transportes - ME, Cristiane Frey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Transporte Rodoviário LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 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.: 72339 Nr: 851-41.2013.811.0086

 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: Renata Araujo Martins - ME (Shopping Calhas)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catan Construtora e Incorporadora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada às f. 240/243 e 

HOMOLOGO o laudo pericial de fl. 208/235.Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito do restante da verba de 

honorários periciais, uma vez que somente depositou 50%, conforme fls. 

198/200.Depositados nos honorários periciais, desde já, determino a 

liberação do montante em favor do perito, ocasião em que a Sra. Gestora 

deverá providenciar os atos necessários para o levantamento do valor. No 

mais, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

01/08/2018 às 13:30.Ficam as partes advertidas que as intimações das 

testemunhas deverão ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código 

de Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentação do rol de testemunhas.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3204-59.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado e Açougue Boa Amizade Ltda -Me, 

Luiz Carlos Gonçalves, Maria Nunes Gonçalves, Ivaldete de Jesus 

Gonçalves, Milton de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de carga dos autos formulado pelo Advogado à fl.115, 

após a devolução dos autos retornem estes conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-14.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA GUEDES (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:

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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010136-14.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA GUEDES 

Advogados do(a) REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA 

- MT0003535A, REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

MT0003756A REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Advogado do(a) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - MT0013431A-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado 

no ID 6497052 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 17 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-96.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010137-96.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA GUEDES 

Advogados do(a) REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA 

- MT0003535A, REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

MT0003756A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Certifico e dou fé que os Recursos protocolados nos IDs 6516699 e 

6516757 são tempestivos. Certifico ainda que o Recorrente de ID 6516699 

recolheu devidamente o preparo recursal e o Recorrente de ID 6516757 

requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo as Partes Recorridas dos recursos, para querendo, 

apresentarem resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 17 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SABINO DE MORAES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000067-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANA SABINO DE MORAES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não se observa 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais . Relata a parte Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada referente a um débito que alega desconhecer, por não possuir 

com ela relação jurídica, bem como que isto lhe causou danos morais. 

Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, se limitando a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. Partindo deste pressuposto, 

verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva seja devido, 

deixando de apresentar documentos, como contrato devidamente 

assinado ou faturas inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações 

e constatar a inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas de um contrato vigente 

entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 
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prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-13.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMOR KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA MULT CORRETORA LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010408-13.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 

24.123,06 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: JOSE VALMOR KERBER Advogado 

do(a) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A REQUERIDO: 

IMOBILIARIA MULT CORRETORA LTDA - ME, VALDIR ALVES DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERIDO: LUIS FELIPE LAMMEL - MT0007133A 

Advogado do(a) REQUERIDO: LUIS FELIPE LAMMEL - MT0007133A 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 12171923 é 

tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu devidamente o 

preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo 

a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 17 

de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: KELI CRISTINA DUARTE Dados 

do Processo: Processo: 1000380-66.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

20.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

16/10/2018 Hora: 16:40 Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

23/11/2017 Hora: 15:40 REQUERENTE: KELI CRISTINA DUARTE Advogado 

do(a) REQUERENTE: NESTOR FINOTO RIBEIRO - MT0021493A Nome: KELI 

CRISTINA DUARTE Endereço: SN, QUADRA 87, LT 02, SN, RUA DAS 

AÇUCENAS, EDELMINA QUERUBIM, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: KELI 

CRISTINA DUARTE 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, 

17 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA 
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Dados do Processo: Processo: 1000382-36.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 25.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

16/10/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: NESTOR FINOTO RIBEIRO - MT0021493A 

Nome: HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA Endereço: RUA MARMELEIROS, 24, 

JARDIM PRIMAVERA II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: HIOLANDA 

LEMES DE ALMEIDA 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, 

17 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCIANO CANEVESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000032-14.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ALEX MARCIANO CANEVESI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000033-96.2018.8.11.0086 REQUERENTE: GERVASIO LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000034-81.2018.8.11.0086 REQUERENTE: GERVASIO LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)
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THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000045-13.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO ALVES DE ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOAO CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000049-50.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FLAVIO JOAO CELLA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000382-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 
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advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000380-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KELI CRISTINA DUARTE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115816 Nr: 1730-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noéli Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:MT 21.081

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à requisição da 

testemunha policial Emerson Basílio Soares da Silva para comparecer à 

audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição de 

testemunha, designo audiência para o dia 04/10/2018, às 14h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72742 Nr: 1261-02.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e 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, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 30 de maio de 2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 88316 Nr: 3950-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 20/09/2018, às 15h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior de fls. 88.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115880 Nr: 1769-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pinheiro Sobrinho Junior, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Glaucio Araujo de Souza - OAB:MT 

13599/O

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 09/05/2018, às 15h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeçam-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112060 Nr: 7059-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLXdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 21, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para informar novos endereços e/ou requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 7296-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Encerrada a instrução criminal, vistas as partes para oferecerem 

alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Diriane Meloni de Arruda, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 7184-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helivelton Lucas Vieira, André Vinicius de 

Oliveira Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/O

 Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Designo o dia 25/04/2018 as 15:00 horas para realização da audiência 

para interrogatório dos acusados.

Requisite-se as presenças dos réus junto aos órgãos competentes sem 

prejuízo de que seja encaminhado e-mail ao presidio de Sinop solicitando a 

escolta.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Diriane Meloni de Arruda, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114802 Nr: 1210-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Neto Ferreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Rios Mariano 

Cardoso - OAB:MT 24.033, Bruno França Ferreira - OAB:19154, 

Mario Medeiros Neto - OAB:MT 12.073

 Na sequência, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

Considerando que o réu tem defensor constituído e que conforme portaria 

79, de 2015, do SCDP, os Defensores Públicos estão impedidos de atuar, 

ainda que dativamente nestes casos, e que em posição legal do artigo 265 

e seus parágrafos, do CPP, que caso o advogado constituído não se faça 

presente ao ato sem apresentar justificativa plausível, o ato não será 

redesignado, e sim nomeado defensor dativo, apenas para o ato, nomeio 

apenas para o ato, o Dr. Thiago Pertile Borda (OAB/21017/0), e arbitro-lhe 

honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 1 

(um) URH.

Cumprida a finalidade devolvam-se os autos à origem consignando as 

homenagens de estilo.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Diriane Meloni de Arruda, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104176 Nr: 2846-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gutemberg Nascimento 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.

Saí a advogada do réu intimada a oferecer alegações finais no prazo de 5 

(cinco) dias.

Após concluso

 Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 102679 Nr: 1886-88.2018.811.0012

 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO, UBIRATAN TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de reconsideração de ref. 11 será analisado depois de 

prestadas as informações pela autoridade coatora.

Assim, cumpra-se com URGÊNCIA a notificação da autoridade coatora, 

devendo o feito retornar concluso logo em seguida para análise do pedido 

de ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99726 Nr: 317-52.2018.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI IRINEU FREITAG, AGROPECUÁRIA F. B. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VARJÃO ALVES - 

OAB:6.496-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 6557-91.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

ANTONIO EDU MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Ref. 57: regulares as cláusulas do acordo formalizado entre as partes, 

homologo-o.

No mais, cumpra-se a decisão de ref. 53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80067 Nr: 1704-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANDRÉ MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e DECLARO prescrito o direito da parte 

autora exigir a exibição dos extratos bancários da conta corrente 

mencionada na exordial anteriores ao mês de junho de 2006. Com relação 

aos extratos bancários de junho de 2006 a 2016, julgo procedentes os 

pedidos da petição inicial, para condenar a parte ré a apresentá-los no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente decisão.Em 

razão da sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré, ainda, ao 

pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios 

que, atenta às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68608 Nr: 166-91.2015.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA DA COSTA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 Ante o exposto, com fundamento nas disposições do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para declarar a inexistência do débito descrito na petição inicial.Em 

razão da sucumbência recíproca, condeno autora e ré, na proporção de 

50% para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como aos honorários advocatícios que, com fundamento nos artigos 85 e 

seguintes do CPC, arbitro em dez por cento sobre o valor atualizado da 

causa.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

pagas as custas processuais, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74846 Nr: 2780-69.2015.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS JOSÉ SAVIO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOARES 

BERNARDES - OAB:13.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5.751/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, resolvo o 

mérito, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar inexigíveis os 

débitos oriundos da unidade consumidora nº 9517162, apurados nos TOI’s 

de ns. 502889 e 503240, nos montantes de R$ 122.993,19, e R$ 8.121,89 

respectivamente.Havendo a autora sucumbido minimamente, condeno a 

parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do NCPC.P.I.C.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3244 Nr: 1833-35.2003.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:, SANDRA MARA CONTES LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. MARTINS FERREIRA, CNPJ: 

03772233000109, Inscrição Estadual: 13110931-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal, caso não tenha feito

Despacho/Decisão: Vistos.I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou 

tempestividade do recurso interposto, caso ainda não tenho sido 

certificado.II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 
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prazo legal, caso não tenha feito.III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens 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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 05 de abril de 2018

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-54.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

judith Dalwith (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000128-57.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MACHADO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 08h20min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000128-57.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MACHADO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 08h20min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-17.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO CORBUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010116-17.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LUIZ ROBERTO 

CORBUCCI REQUERIDO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

ação objetivando a cobertura securitária diante dos danos causados por 

vendaval em imóvel do autor. Alega a parte autora que possui seguro 

residencial com a requerida e que, na data de 19/12/2016 ocorreu um 

vendaval que trouxe prejuízos na parte elétrica, estrutural e no veículo que 

estava estacionado dentro da garagem. Comunicou o sinistro à 

seguradora que enviou perito para analise do local. Algum tempo depois, 

recebeu a resposta negativa quanto à cobertura do veículo, cobrindo 

apenas os outros danos. Em sede de contestação, alega a requerida que 

os danos sofridos no veículo automotor estão excluídos da apólice 

securitária, uma vez que o autor não contratou a cobertura de carro na 

garagem. Pois bem, requereram as partes o julgamento antecipado da lide, 

conforme se verifica da ata de audiência conciliatória em ID 9645774. Ao 

analisar os documentos juntados, verifica-se que razão assiste à 

requerida, uma vez que, conforme os documentos de ID 7946016, página 

11, houve a contratação das seguintes coberturas: Básica Simples, Danos 

Elétricos, Danos Rompimento Tubulações, Perda/Pagamento de Aluguel, 

Quebra de Vidros, Recomposição de Documentos, Resp. Civil – Imóvel 

Familiar, Roubo/Furto – Verna Única e Vendaval/Impacto Veículo. Assim, 

não houve a contratação da cobertura “Carro na Garagem”, prevista na 

Cláusula 48 da apólice securitária, sendo excluído este sinistro, conforme 

a Cláusula 4.2, item “n” da apólice: 4.2. Bens Excluídos 4.2.1.Não estarão 

amparados por qualquer cobertura do presente contrato de seguro os 

seguintes bens e objetos: n) Veículos terrestres licenciados para uso em 

via pública, com ou sem propulsão própria, aeronaves, embarcações em 

geral, Trailers, carretas, reboques, jet-skis e motocicletas, incluindo seus 

acessórios, conteúdo e peças salvo se contratada a cobertura específica 

ou de responsabilidade civil – uso, existência e conservação do imóvel. 

Desta forma, sendo o dano expressamente excluído da cobertura, e não 

sendo contratado a cobertura específica, há de ser negado a cobertura. 

Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da 

inicial, pondo fim ao processo, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487,I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95 

c/c art 27. Da Lei nº 12.153/09. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SELMA DA SILVA (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 08h40min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SELMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 08h40min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES CORREA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES CORREA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-51.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIVINO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO OAB - SP0295104A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010062-51.2017.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WALDIVINO 

SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME, 

SERASA S/A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do NCPC/15. 

Preliminar - Da Falta de Interesse de Agir O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil do ponto de vista processual. O 

direito de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que 

haja resistência à pretensão da parte requerente. O interesse de agir, 

requisito instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de 

Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não 

propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, 

necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria 

Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). 

Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, 

como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 

estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a 

parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois a parte 

que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte requerente 

que após tentar realizar um financiamento para aquisição de vaca leiteira 

tomou conhecimento que seu nome estaria negativado pela empresa 

INTEVEL e que diante disso não poderia realizar o referido empréstimo. 

Ressalta que em 2014 efetuou aquisição de ração animal em seis parcelas 

de R$ 117,00, ressalta que as duas primeiras parcelas foram pagas 

diretamente para o supervisor de vendas da reclamada. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, afirma que o reclamante só juntou o 

comprovante de pagamento da primeira parcela, mesmo afirmando que 

pagou as duas primeiras parcelas. A parte autora apresentou impugnação 

alegando há nos autos os dois comprovantes de pagamento pagos ao 

supervisor da empresa ambos com assinatura do mesmo, com datas 

diferentes, correspondente as duas primeiras parcelas. Infere-se, 

portanto, que houve inclusão do nome da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente. A parte autora, por sua vez, 

comprovou o pagamento da dívida. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A inclusão do nome do requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. 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 o requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 
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sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte do pedido, para: a) declarar a inexigibilidade do 

débito apontado na inicial; b) determinar que a requerida exclua os dados 

da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 

horas a contar da intimação da presente decisão; e c) condenar a 

requerida pagar a parte requerente R$ 4.000,00 (quatro 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. Expeça-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item "b" não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do 

valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, 

sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado 

a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta 

do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000129-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERLANDA APARECIDA NORA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 09h20min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000129-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERLANDA APARECIDA NORA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 

2018, às 09h20min (MT). Intime-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, 17 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87359 Nr: 1121-21.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87351 Nr: 1118-66.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Souza da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87349 Nr: 1116-96.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Francisco de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56660 Nr: 2194-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Homologo o pedido de desistência da testemunha Claudio Oliveira Neves.

Defiro o pedido formulado pela Representante do Ministério Público.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva da testemunha Paulo Henrique Félix 

Martins.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54445 Nr: 544-82.2014.811.0044

 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: JRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o despacho de fl. 139 informando que não há bens a 

serem partilhados mas apenas débitos, intimem-se as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar o juízo quanto aos bens indicados na 

inicial, bem como acerca dos supostos débitos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80084 Nr: 2243-06.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Meridional do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG Reflorestamento Ltda. - ME, Carlos 

Roberto Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamentodo 

complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado na FAZENDA SANTA MARTA - AGF REFLORESTAMENTO LTDA, 

conforme consta da Carta Precatória. Informe que a parte depositou a 

importância de R$ 14,00, correspondente a diligência no meio urbano. 

Como o imóvel é na zona ruaral de Paranatingae está situado na Região da 

Fazenda COMIL, recomendo que seja complementada a diligência . Para 

proceder o depósito da diligência deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, para localidade Fazenda COMIL, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59442 Nr: 257-85.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:16.805-4/MT, Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Sergio Schulze - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da exequente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 3387-15.2017.811.0044

 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 Inácio Canova de Castro, Juliana Baccin de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Guimarães de Souza, José de Souza 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, denota-se que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelos requerentes, 

motivo pelo qual, necessária se faz sua retificação.

Como se observa do contrato de fls. 16/20, embora no mesmo conste a 

compra e venda de 02 (dois) imóveis distintos, estes foram avaliados em 

R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos e mil reais), portanto, é evidente 

que o valor constante na petição inicial não condiz com o benefício 

almejado.

 Desta forma, intimem-se os autores, para no prazo de 10 (dez) dias 

emendar à inicial atribuindo valor correto a causa, bem como recolher as 

custas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 1097-90.2018.811.0044

 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: TMPS, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86560 Nr: 692-54.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria 

Eloirda Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Moraes da Silva - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 86560

Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir 

integralmente a determinação de fls. 82, sob pena de indeferimento da 

inicial e cancelamento da distribuição.

Posteriormente, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 571-26.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva Rodrigues dos Santos, Espolio 

de Arnaldo Rodrigues dos Santos, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela.Por conseguinte, 

nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 e 

do Provimento n. 09/2016 do Conselho da Magistratura deste Estado, 

determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, conforme Portaria nº. 009/2014 – 

NPMCSC-PRES, 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.Para tanto, cite-se e intimem-se as partes para comparecer à 

audiência devidamente acompanhadas de seus advogados.Ao ser citado, 

a requerida deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 

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 CPC.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, volvam-me conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 475-11.2018.811.0044

 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 Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Lourdes da Rocha

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

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 475-11.2018.811.0044 (Código: 86029)

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Sebastiana Lourdes da Rocha

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de SEBASTIANA LOURDES 

DA ROCHA, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 24, 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.

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.

 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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87346 Nr: 1114-29.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 364-27.2018.811.0044

 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: Rivanildo Casado de Oliveira, AKCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Paracall Ltda, Aldrin Uhdre Novais, 

Lázaro Barbosa Sabino, Anderson Narcizo Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 83/84, uma vez que a parte autora, mesmo que 

oportunizado, não se desincumbiu do ônus de provar sua 

hipossuficiência.

 Considerando que o requerente procedeu o pagamento das custas 

inicias, verifico que a pretensão visa o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é 

pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Assim, DEFIRO, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 
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(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(artigo 701, § 1º do Código de Processo Civil), fixados no valor de 10% 

sobre o valor da causa, caso não haja o pagamento.

Conste, ainda, no mandado que, neste prazo, os requeridos poderão 

oferecer embargos, 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, e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, 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 CPC.

Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhadas de seus respectivos advogados.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.

Decorrido o prazo para apresentação dos embargos monitórios, com ou 

sem manifestação da parte requerida, abra-se vista à parte autora para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87318 Nr: 1100-45.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erick Luiz Amancio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luger Vigilância Patrimonial LTDA, 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 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 CPC.

Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ao serem citados, os requeridos deverão ser cientificados 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 CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87307 Nr: 1091-83.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:

 Vistos.

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos 

possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, 

independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve 

auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de 

condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua 

própria subsistência ou de sua família.

 No caso, a autora informa sua profissão na exordial como sendo 

empresária, não havendo nos autos documentos que demonstrem sua 

insuficiência econômica ou que não possui meios de arcar com as custas 

processuais.

Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87348 Nr: 1115-14.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacob Pereira da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87356 Nr: 1119-51.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Werner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

Localiza Rent a Car S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 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 CPC.

Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ao serem citados, os requeridos deverão ser cientificados de que o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 
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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 CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87350 Nr: 1117-81.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-68.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA GONCALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos. Diante da manifestação do exequente ID 10942436, intime-se a 

executada, afim de que, em 10 (dez) dias apresente novos bens passíveis 

de penhora observando a ordem prevista no artigo 835 do CPC. Inexistindo 

nova indicação de bens ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora online do valor executado através do 

Sistema BACENJUD. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 16 de abril de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-28.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCELINA PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos. Diante da certidão retro (ID 10717793), determino seja redesignada 

audiência de conciliação, expedindo-se novo mandado, a fim de que se 

proceda a citação e intimação da parte Requerida. De antemão, determino 

seja observada a manifestação acostada aos autos (ID 11074395). 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 16/04/2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/08/2018 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: 1000264-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/08/2018 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: 1000265-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/08/2018 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 
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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: 1000268-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA SIMOES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

21/08/2018 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: 1000284-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARIA SOUSA SILVA (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: 

21/08/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000291-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (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: KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - 

MT23335/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 21/08/2018 

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: 1000287-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO SALVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA 90661419134 (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: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 21/08/2018 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: 1000288-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MERIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 23/08/2018 

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: 1000289-68.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MERIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 23/08/2018 

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: 1000290-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MERIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 23/08/2018 

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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81793 Nr: 36-97.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SOUSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81674 Nr: 3543-03.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - 

OAB:22394/0, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dra. Cleusa Teresinha 

Haubert, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSENIR EVANGELISTA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1000184-57.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CASSENIR EVANGELISTA AGUIAR Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Senhor(a): Licinio Vieira de Almeida Junior 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 Art. 357 que se realizará no dia 

14/06/2018, às 16:00, 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 fundamento 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de abril de 2018. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000056-71.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL MARCELINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

MARIA ZULEIDE FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco - Agência Peixoto de Azevedo - MT (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA INTIMAÇÃO 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 26 de março de 2018. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

1000056-71.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SAMOEL MARCELINO DE MIRANDA, MARIA 

ZULEIDE FERREIRA SAMPAIO Parte Ré: INTERESSADO: BANCO 

BRADESCO - AGÊNCIA PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 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. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000056-71.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL MARCELINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

MARIA ZULEIDE FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco - Agência Peixoto de Azevedo - MT (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 26 de março de 2018. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

1000056-71.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SAMOEL MARCELINO DE MIRANDA, MARIA 

ZULEIDE FERREIRA SAMPAIO Parte Ré: INTERESSADO: BANCO 

BRADESCO - AGÊNCIA PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 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. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 
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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: 8010174-89.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010174-89.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.800,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AVELINA DE AQUINO MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Senhor(a): REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA 

REQUERIDO (A), nos termos do processo acima indicado, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente a r. sentença , efetuando o 

pagamento do valor de R$ 14.350,21 (quatorze e e trezentos e cinquenta 

reais e vinte e um centavos) devidamente corrigidos (cálculo apresentado 

pela Exequente)., sob pena de incidência da multa de 10% (dez por 

cento), a teor do art. 475 - J do CPC (art. 523, §1º, do NCPC). PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 17 de abril de 2018. 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: 1000083-54.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MINGUENS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000083-54.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.648,57; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[MÚTUO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA MINGUENS DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 17 de abril de 2018. 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) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000117-92.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 23.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Senhor(a): ANDREIA GOMES DE 

SOUZA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADA DA AUTORA/RECLAMANE, 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 Art. 357 que se realizará no dia 02/05/2018, às 10:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: 

XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

mérito com fundamento 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de abril de 

2018. 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: 1000117-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000117-92.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 23.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Senhor(a): MAURO PAULO GALERA 

MARI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO BANCO BRADESCO S.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 Art. 357 que se realizará no dia 02/05/2018, às 10:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, 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(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 17 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 
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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: 8010098-94.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA 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:

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: 8010098-94.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SALETE DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 17 de abril de 2018. 

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: 8010098-94.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA 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:

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: 8010098-94.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SALETE DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 17 de abril de 2018. 

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: 8010098-94.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA 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:

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: 8010098-94.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SALETE DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 17 de abril de 2018. 

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: 1000113-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1000113-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.090,77; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Senhor(a): RONAN DA COSTA MARQUES 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 Art. 357 que se realizará no dia 

02/05/2018, às 09:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 17 de abril de 2018. 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: 1000114-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000114-40.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.287,12; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Senhor(a): RONAN DA COSTA MARQUES 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 Art. 357 que se realizará no dia 

02/05/2018, às 09:20, 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 fundamento 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de abril de 2018. 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: 1000115-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1000115-25.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.096,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Senhor(a): RONAN DA COSTA MARQUES 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 Art. 357 que se realizará no dia 

02/05/2018, às 09:40, 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 fundamento 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de abril de 2018. 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: 1000116-10.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 1000116-10.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.711,83; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Senhor(a): RONAN DA COSTA MARQUES 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 Art. 357 que se realizará no dia 

02/05/2018, às 10:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

não comparecimento do autor o feito será julgado extinto sem resolução 

do mérito com fundamento 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de abril de 

2018. 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: 8010068-30.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010068-30.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 212,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FABRINA SILVA RIBEIRO Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 17 de abril de 2018. 

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: 1000171-92.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000171-92.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: IOLANDA DOS SANTOS SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 17 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 
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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

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162767 Nr: 1682-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinaldo de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 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. Referente a Carta Precatória extraída 

dos autos 0001879-79.2016.4.01.3601.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162867 Nr: 1704-02.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. De Souza Freitas-ME, Tulio de Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 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. Referente a Carta Precatória extraída 

dos autos 000865-60.2016.4.01.3601.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162955 Nr: 1737-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leilivania Coutinho de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 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. Referente a Carta Precatória extraída 

dos autos 0003825-86.2016.4.01.3601.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162956 Nr: 1738-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci de Oliveira Costa, HUGO DELEON 

MARTINS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B

 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. Referente a Carta Precatória extraída 

dos autos 0000869-97.2016.4.01.3601.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 19753 Nr: 3584-54.2003.811.0013

 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 CARLOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR O Nº DE CONTA 

CORRENTE, AGENCIA, BANCO E CPF DA PARTE RECEBIMENTO DE 

VALORES DEPOSITADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 1287-54.2015.811.0013

 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: JUCELINO FERREIRA DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR O Nº DE CONTA 

CORRENTE, AGENCIA, BANCO E CPF DA PARTE RECEBIMENTO DE 

VALORES DEPOSITADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126773 Nr: 6634-34.2016.811.0013

 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: Adrianne Fernandes Filgueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada em 

ref.86, é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 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 PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 4576-63.2013.811.0013

 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: Claudinei Antonio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO 

LEGAL MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89476 Nr: 1315-56.2014.811.0013

 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: Cleuza Caetano Kalinke

 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:

 INTIMO O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DO TRF, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155817 Nr: 10736-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: Francisca Patrícia Siqueira Costa, JOILSON CARNEIRO 

GERALDES, Leire Kelle Alves Ferreira, Roseli Gomes Rodrigues, LUCAS 

GONÇALVES AZAMBUJA, Suelem Nunes dos Santos Martins, Vanderlei 

joão da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS É 

TEMPESTIVA, SENDO ASSIM ABRO VISTAS DOS AUTOS AO AUTOR 

PARA IMPUGNAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159237 Nr: 35-11.2018.811.0013

 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: Osvaldo Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora a manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 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: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 102867 Nr: 3298-56.2015.811.0013

 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: Cláudia Vilela Goulart Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o autor a manifestar-se nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 141532 Nr: 4278-32.2017.811.0013

 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: Argemiro Rodrigues

 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:

 intimo o autor a manifestar-se nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135847 Nr: 1872-38.2017.811.0013

 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: Elza Ferreira 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:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151885 Nr: 8834-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Silva de Freitas

 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:

 Intimo o nobre advogado da parte autora para impugnar a contestação.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000384-94.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 23.987,67; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INADIMPLEMENTO, CLÁUSULA PENAL, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO 

PECAS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, por mandado, nos termos do 

art. 246, II, 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 
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prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, MT, 16 de abril de 2018. CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES 

PEREIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000465-43.2018.8.11.0013

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:

VALDEIR DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA (RÉU)

VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA (RÉU)

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000465-43.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 343.717,32; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

LTDA - ME, KARLA DANIELLE MAGIO DE CANDIO FERREIRA, VALDEIR DE 

SOUZA FERREIRA, VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA Vistos. INTIME-SE o 

autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente 

vinculadas ao presente processo, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Com o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000467-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000467-13.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, CONVERSÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não apresentou 

provas do indeferimento administrativo recente junto ao Instituto Nacional 

do Seguro Social. A este respeito, ressalta-se que o Supremo Tribunal 

Federal, deu parcial provimento ao RE nº: 631240, com repercussão geral 

reconhecida, em que o INSS defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão 

de benefício previdenciário, por entender que a exigência não fere a 

garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica 

caracterizada lesão ou ameaça de direito. Colaciono, pois, a ementa da 

repercussão geral reconhecida: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). Diante 

disto, faz-se indispensável o recente indeferimento do prévio requerimento 

administrativo junto ao requerido, para o regular processamento do feito. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de carrear aos autos 

cópia da prévia postulação administrativa, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166680 Nr: 3493-36.2018.811.0013

 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: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157640 Nr: 11669-38.2017.811.0013

 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: JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO

 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: Izabel Cristina Delmondes 

Campos - OAB:7.394, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:OAB//MT 8506-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO, 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

Juntou documentos às fls. 6/35.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

43/148.

A parte requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 155).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que a autora pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Qualquer seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG 

(Federação Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo 

pagamento da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos 

termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação 

dada pela Lei nº 8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS 

DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

25/11/2009, Data da publicação no DJE 09/12/2009).

Ainda em sede de preliminar, a requerida arguiu ausência de interesse de 
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agir, face ao recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, 

referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada 

por ocasião da prolação da sentença de mérito.

Acerca da preliminar de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte 

requerente não apresentou comprovante de residência, requisito para 

fixação do foro, a jurisprudência já sedimentou há muito tempo o 

entendimento pela desnecessidade de sua apresentação.

O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de cobrança do 

seguro DPVAT não mencionam a necessidade de apresentação do 

comprovante de residência.

Nessa linha, destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo que, em casos análogos recentes, já firmou a orientação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA 

APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - 

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS 

ARTS. 282 E 283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de 

residência não está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de 

Processo Civil, sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda 

para a sua apresentação, principalmente quando a agravante apresenta 

toda a qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e 

sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de 

identidade e CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação 

do réu . 2. Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial 

seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

tais documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”.

Com isso, verifica-se que o dispositivo legal retratado pelo Novo Código de 

Processo Civil em seus arts. 319 e 320 não exigem o comprovante de 

residência da parte, tal como é o entendimento jurisprudencial supracitado.

Assim, REJEITO as preliminares.

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito.

Deverá a secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a autora e, mediante remessa dos autos, intimar a seguradora ré 

acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que a autora 

deverá comparecer na perícia a ser designada independentemente de 

intimação pessoal.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o 

prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da 

realização da perícia médica.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC).

 Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 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:

 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 requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89160 Nr: 1029-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Líder Analises Clínicas Ltda - ME, 

Álvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas, Hospital Vale do Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, Flávio Antonio de Albuquerque Fernandes - 

OAB:OAB/PR 21851, Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues - 

OAB:OAB-MT-17119/B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 206/210 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33539 Nr: 1010-53.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Écio Roza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casimiro José Avelar Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Écio Roza - OAB:59.630/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Donizete Nunes - 

OAB:2420-B

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Exceção de 

Pré-Executividade, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 24406 Nr: 3742-75.2004.811.0013

 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: Carmelo Mancílio, Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Rodoviário Conquista, Moisés 

Gomes Coutinho Filho, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 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 requerida para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32771 Nr: 250-07.2006.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Aparecida Sueli Fagundes Valim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por APARECIDA SUELI 

FAGUNDES VALIM em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 369/371, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 
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receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 372).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 369/371, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvarás, com 

destaque honorário, conforme autoriza o art. 22, § 4º, da Lei nº 

8.906/1994, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a:

I – R$ 67.759,22 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais 

e vinte e dois centavos) em benefício de Antonio Manoel de Almeida e;

II – R$ 67.759,22 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e dois centavos) em benefício de Aparecida Sueli Fagundes 

Valim.

Com a expedição dos competentes alvarás, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, de sorte que em face da existência de 

prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do NCC —, a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21835 Nr: 1184-33.2004.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: José Januário da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOSÉ JANUÁRIO 

DA SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 470/472, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 473).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 470/472, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvarás, com 

destaque honorário, conforme autoriza o art. 22, § 4º, da Lei nº 

8.906/1994, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a:

I – R$ 64.857,01 (sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete 

reais e um centavos) em benefício de Antonio Manoel de Almeida e;

II – R$ 64.857,01 (sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete 

reais e um centavos) em benefício de José Januário da Silva.

Com a expedição dos competentes alvarás, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, de sorte que em face da existência de 

prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do NCC —, a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91015 Nr: 2616-38.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeci Oliveira Davi, Rosimeire Cândida de Oliveira, 

Lucilei Veloso de Barros, Suely Staut Romera Pinheiro, Rosangela Bispo 

do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.619 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 41600 Nr: 3907-20.2007.811.0013

 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: Doracy Benevenuto Rodrigues

 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:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por DORACY 

BENEVENUTO RODRIGUES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 338, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 89).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 338, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 334, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26975 Nr: 2006-85.2005.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Quiteria Leite da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por QUITÉRIA LEITE DA 

SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fl. 345, verifica-se que 

houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, verifico que ambos os advogados requereram a 

expedição de alvará, sendo que, ambos possuem poderes para tal 

medida. Assim, como os dois realizaram atos processuais e deixaram de 

apresentar o contrato que especificasse o “quatum” caberia cada um dos 

i. causídicos, DEFIRO o pedido de fls. 340/341, e DETERMINO a expedição 

de alvará nos seguintes termos:

I – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício ao Dr. James Rogério 

Baptista e;

II – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício ao Dr. Marcos da 

Silva Borges.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 3551-25.2007.811.0013

 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: Elverino Agostinho Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ELVERINO 

AGOSTINHO VIEIRA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fl. 253, verifica-se que 

houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, verifico que ambos os advogados requereram a 

expedição de alvará, sendo que, ambos possuem poderes para tal 

medida. No entanto, verifico que no caso dos autos, tão somente o Dr. 

James Rogério Baptista atuou efetivamente no feito, desde o pedido inicial 

até o seu encerramento, ou seja, até o efetivo pagamento dos valores em 

atraso.

 Portanto, como o outro causídico não elaborou qualquer peça processual 

no presente feito e, ainda, não consta nos autos qualquer contrato de 

honorários entre os referidos advogados, DEFIRO a expedição de alvará 

apenas em favor do Dr. James Rogério Baptista, conforme requerido à fl. 

251.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43157 Nr: 5412-46.2007.811.0013

 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: Francisca Ferreira da Costa Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FRANCISCA 

FERREIRA DA COSTA SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fl. 289, verifica-se que 

houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, verifico que ambos os advogados requereram a 

expedição de alvará, sendo que, ambos possuem poderes para tal 

medida. No entanto, verifico que no caso dos autos, tão somente o Dr. 

James Rogério Baptista atuou efetivamente no feito, desde o pedido inicial 

até o seu encerramento, ou seja, até o efetivo pagamento dos valores em 

atraso.

 Portanto, como o outro causídico não elaborou qualquer peça processual 

no presente feito e, ainda, não consta nos autos qualquer contrato de 

honorários entre os referidos advogados, DEFIRO a expedição de alvará 

apenas em favor do Dr. James Rogério Baptista, conforme requerido à fl. 

284.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32043 Nr: 4978-28.2005.811.0013

 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: Delicio Dias Santiago

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por DELICIO DIAS 

SANTIAGO em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fl. 305, verifica-se que 

houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, verifico que ambos os advogados requereram a 
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expedição de alvará, sendo que, ambos possuem poderes para tal 

medida. Assim, como os dois realizaram atos processuais e deixaram de 

apresentar o contrato que especificasse o “quatum” caberia cada um dos 

i. causídicos, DEFIRO o pedido de fls. 302/303, e DETERMINO a expedição 

de alvará nos seguintes termos:

I – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício ao Dr. James Rogério 

Baptista e;

II – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício ao Dr. Marcos da 

Silva Borges.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 23349 Nr: 2679-15.2004.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Altair José Libório.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALTAIR JOSÉ 

LIBÓRIO em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 299/301, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 302).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 299/301, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvarás, com 

destaque honorário, conforme autoriza o art. 22, § 4º, da Lei nº 

8.906/1994, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a:

I – R$ 26.257,82 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e dois centavos) em benefício de Antonio Manoel de Almeida e;

II – R$ 39.386,73 (trinta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

setenta e três centavos) em benefício de Altair José Libório.

Com a expedição dos competentes alvarás, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, de sorte que em face da existência de 

prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do NCC —, a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 24103 Nr: 3433-54.2004.811.0013

 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: Marcos André Moreno Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurício Marcelino de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT, 

Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT, Seila Maria Álvares da 

Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 Autos do processo nº. 3433-54.2004.811.0013

Cód. nº. 24103

Vistos.

Considerando ofício jungido às fls. 1.043/1.046, INTIMEM-SE as partes, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se interesse na arma 

que está depositada nos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 13 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 15529 Nr: 2051-94.2002.811.0013

 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: Félix Umberto Simonetti, Edwirges Geni Simoneti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Takashi Shida, Claudia Maria Funari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Luiz de Medeiros - 

OAB:2463-MT, JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146, José Esteves de 

Lacerda Filho - OAB:2492, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº. 2051-94.2002.811.0013

Cód. nº. 15529

Vistos.

Considerando ofício jungido às fls. 1.380/1.383, INTIMEM-SE as partes, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se interesse na arma 

que está depositada nos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 13 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 7557 Nr: 849-53.2000.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Pereira Rosa, Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT, Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Autos do processo nº 849-53.2000.811.0013

Código nº 7557

Vistos.

DEFIRO o requerimento de fls. 323/324 para suspender o processo até 27 

de dezembro de 2018, nos termos do art. 10 da Lei 13.606/2016.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito em 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 13 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154590 Nr: 10208-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89560 Nr: 1374-44.2014.811.0013

 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: João Pereira Camargo, Sônia Maria Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emília dos Santos Souza, Espólio de Francisco 

Pereira de Souza, Herdeiros Legais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Libório Feliciano 

Sathler - OAB:8516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, haja vista juntada de 

fls.109/111 ,e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94512 Nr: 5363-58.2014.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Geralda Costa da Cruz

 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 para os fins de direito que, tendo em vista a Impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls.81/88, e com amparo ao provimento 

56/2007 - CGJ, abrimos vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109062 Nr: 5817-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RAMOS LOPES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Barbosa Arruda - 

OAB:13.346/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 191/195.

O executado ainda não foi citado, consoante se verifica da certidão de fl. 

179.

Após o exequente informar novo endereço para o cumprimento do 

mandado de citação, não há informações nos autos de que tenha o oficial 

de justiça eventualmente obtido êxito na localização do devedor.

AGUARDE-SE, portanto, a devolução do mandado de fl. 188.

Após, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87832 Nr: 5554-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviniano Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Mamoré França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.78 dos autos, conforme 

consta publicação de fls.79, e até a presente data não se manifestou. 

Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - CGJ procedo a intimação da 

parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos em cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JANUARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000383-12.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 37.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: APARECIDO 

JANUARIO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA inaudita altera parte 

ajuizada por APARECIDO JENUARIO DOS SANTOS em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A. Narra o autor, em síntese, que firmou contrato de 

financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia com o réu, 

onde ficou consignada a taxa de juros no patamar de 1,61% a.m. e 

21,06% a.a., com pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 625,00 

(seiscentos e vinte e cinco reais). Asseverou, ainda, que efetuou o 

pagamento de 56 (cinquenta e seis) parcelas, de modo que pretende a 

revisão do contrato, de forma a expurgar do contrato a capitalização diária 

e/ou mensal, os juros remuneratórios, além das ilegalidades nas 

cobranças de taxas indevidas e descritas no contrato. Ademais, o autor 

apontou o valor tido como incontroverso e cuja consignação pretende 

realizar equivalente a R$ 547,19 (quinhentos e quarenta e sete reais e 

dezenove centavos). Assim, concluiu o autor que o contrato se encontra 

quitado, pois os cálculos são abusivos, devendo a Tabela Price ser 

substituída pelo método de Gauss. Segundo sua ótica, entende o autor 

não estar em mora pelo fato de ter o réu exigido cobrança de encargos em 

período de normalidade contratual. Deste modo, o autor, afirmando estar 

presentes o requisito necessário à concessão da antecipação da tutela, 

requer a manutenção na posse do veículo automóvel, compelindo o 

requerido a excluir seu nome no rol de maus pagadores, além de 

autorizá-lo a efetuar o depósito das parcelas que entende devida. Juntou 

documentos (fls. 35/70). É a suma do necessário. Decido. A tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “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” Por 

sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a 

tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. A 

teor do entendimento firmado no REsp. nº 1.061.530-RS, rel. MIN. NANCY 

ANDRIGHI , j. 22.10.2008, sob a forma do art. 543-C do CPC/73, “A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 
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deferida se, cumulativamente: i) ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". No 

caso, a suposta alegação de cobrança abusiva contida na relação 

contratual em disputa não goza de mínima probabilidade do direito alegado, 

antes se coloca na contramão do entendimento jurisprudencial reiterado 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça (item ii). Com efeito, em recente julgado 

paradigmático do E. Superior Tribunal de Justiça, também processado na 

forma do art.543-C do CPC/73, REsp nº 973.827-RS, Relatora para o 

acórdão MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, restou expressamente assentado 

que: “A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal 

de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de 

formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido 

pelo Decreto 22.626/1933”. Neste contexto, o autor não comprovou que 

está efetuando o pagamento regular das parcelas na data de seus 

respectivos vencimentos. Logo, desprovidas estão as alegações do autor 

acerca da probabilidade do direito, requisito ínsito ao pleito antecipatório. 

Por outro lado, destaco que também se mostra descabida a pretensão de 

manutenção da posse do veículo financiado que, por via transversa, visa 

criar óbice ao direito de ação do credor (direito público subjetivo), 

frustrando efeito inerente à mora eventualmente incorrida pelo devedor, 

repita-se que não é afastada nem mesmo pelo depósito do valor 

incontroverso propugnado, em evidente atentado ao princípio da proteção 

judiciária insculpida no art. 5º, inciso XXXV da CF. Nesse sentido, apenas 

a título exemplificativo, trago à colação os seguintes arestos do E. TJ/SP: 

“TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO 

DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO. 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE 

PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO 

DE BANCO DE DADOS, DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS 

SEM A INCIDÊNCIA DE MORA, DA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E 

IMPEDIMENTO DE COBRANÇAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. A verossimilhança do 

direito invocado pela parte é requisito para o deferimento de pedido de 

tutela antecipada, o que não se verificou no caso concreto. Em sede de 

ação que questiona a abusividade de cobrança e de cláusulas de 

contratos de financiamento, insta atentar para a jurisprudência do Superior 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a .  A g r a v o  n ã o  p r o v i d o ”  ( A I  n º 

0090956-14.2013.8.26.0000, rel. DES. SANDRA GALHARDO ESTEVES , j. 

29.05.2013). No mesmo diapasão: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - PRETENSÃO DE REFORMA 

PARA QUE A AUTORA SEJA MANTIDA NA POSSE DO VEÍCULO 

FINANCIADO E SEU NOME SEJA EXCLUÍDO DAS BASES DE DADOS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE O DEPÓSITO DO 

VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS MENSAIS DESCABIMENTO - 

Tratando-se de contrato de financiamento com prestações fixas 

previamente ajustadas entre as partes, inexiste verossimilhança do direito 

alegado que autorize a antecipação de tutela pretendida, mesmo com o 

depósito em juízo do valor incontroverso das parcelas mensais. Aplicação 

do art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido” (AI 

nº 2024751-32.2014.8.26.0000, rel. DES. WALTER FONSECA , j. 

20.03.2014). Assim, inexistindo, pois, a presença dos requisitos legais à 

concessão do pleito, o indeferimento da antecipação da tutela é medida 

que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da 

tutela, à vista da inexistência da probabilidade do direito alegado, “ex vi” do 

teor do art. 300 do NCPC. DEFIRO a consignação do valor pretendido pela 

parte autora, por sua conta e risco, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) 

dias para o depósito inicial. As demais parcelas, por se tratar de 

prestações sucessivas, deverão ser depositadas em juízo até 5 (cinco) 

dias contados da data do respectivo vencimento. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. 

CITE-SE a parte requerida, por meio de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 335, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. Após, com a juntada da resposta, INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada (art. 350 do NCPC). 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 17 de abril de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102350 Nr: 3089-87.2015.811.0013

 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): Diego Lopes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

DESIGNO audiência de continuação para o dia 20 de julho de 2018 às 

13h30, oportunidade em que será realizada a oitiva da testemunha RONE 

RIBEIRO DOS SANTOS, devendo ser intimado no endereço indicado pelo 

Ministério Público à ref. 201.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142189 Nr: 4501-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Junio da Silva, Simone Letícia de Lima 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13460-B/MT

 Vistos etc.

I. Tendo em vista que a missiva foi encaminhada para este juízo com duas 

finalidades, quais sejam: intimar os acusados para constituir novo 

advogado e proceder seus interrogatórios, verifico que a primeira 

finalidade foi cumprida.

II. De acordo com a certidão de ref. 18, o acusado Flávio Junior da Silva 

não mais reside nesta Comarca, tendo se mudado para a cidade de 

Sapezal/MT, desta forma DETERMINO a devolução da missiva com relação 

a este.

III. Com relação à acusada Simone Letícia de Lima Reis, DESIGNO 

audiência para proceder ao seu interrogatório para 26/04/2018, às 

13h:15min (MT).

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 146990 Nr: 6573-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos etc.

I. Tendo em vista o não comparecimento da testemunha, redesigno a 

audiência para 24/04/2018, às 17:00.

 II. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153550 Nr: 9664-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para apresentar as 

razões da apelação interposta pelo réu.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153550 Nr: 9664-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 61.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO RODRIGO INZABRALDE como incurso nas sanções previstas 

no 217-A, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 

por seis vezes (art. 71), c/c art. 213, §1°, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na 

forma do art. 71, todos do CP; e art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, 

alíneas “b” e “f”, todos do CP, na forma do art. 69 do CP e, ainda, aplicando 

o disposto no art. 383, caput, do CPP, CONDENAR o acusado nas 

disposições do art. 226, inciso II, do CP.VI –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158439 Nr: 12077-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaak Soares Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

I. Designo audiência admonitória para início do cumprimento de pena 

(regime aberto) para o dia 24/04/2018, às 13h00min.

II. Intime-se o recuperando.

III. Ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou ao Advogado, via 

DJE, se houver.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000426-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-52.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-31.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAPORÉ SAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para juntar no processo calculo 

atualizado e CPF/CNPJ .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-84.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida para manifestar-se no processo, se 

há interesse no prosseguimento do mesmo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-78.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (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)

 

Intimações das partes promovente e promovida do inteiro teor da 

sentença, transcrita a seguir: "A vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). (grifei 

e negritei). O incômodo, preocupação, perda da tranqüilidade, que passou 

o Reclamante em razão da cobrança de servbiços que alegou não ter 

contratado, em meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste 

emocional, e estes não são suficientes para gerarem danos morais. 

Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma 

circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em 

sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações. 
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Ademais, no presente caso, o requerido comprovou que a requernete 

contratou os serviços. PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando 

as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DIAS DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de maio de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-97.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de maio de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BENEPAN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de maio de 2018, às 14h00min.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 016/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO a inexistência de registros de penalidade disciplinar de 

suspensão e/ou afastamento do cargo conforme dispõe o artigo 110 da 

Lei Complementar nº 04, de 15/10/90, concernente ao quinquênio 

25/3/2013 a 25/3/2018, conforme os termos da Certidão expedida pela 

Central de Administração;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora ADELZUITA LOPES ARAÚJO RIBEIRO, 

Técnica Judiciária, matrícula 2986, lotada no Fórum da Comarca de 

Poxoréu, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativas ao quinquênio de 

25/3/2013 a 25/3/2018, devendo ser usufruídas de acordo com a 

conveniência do serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 9 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº 017/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO a inexistência de registros de penalidade disciplinar de 

suspensão e/ou afastamento do cargo conforme dispõe o artigo 110 da 

Lei Complementar nº 04, de 15/10/90, concernente ao quinquênio 

25/3/2013 a 25/3/2018, conforme os termos da Certidão expedida pela 

Central de Administração;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor JOSÉ MARINO RIBEIRO, Agente da 

Infância e Juventude, matrícula 3001, lotado no Fórum da Comarca de 

Poxoréu, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativas ao quinquênio de 

25/3/2013 a 25/3/2018, devendo ser usufruídas de acordo com a 

conveniência do serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 9 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70339 Nr: 633-30.2016.811.0014

 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): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 633-30.2016.811.0014 (Código 70339)

VISTO,

Cuida-se de execução por título executivo extrajudicial, intentada pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de M. A. V. MIYAMOTO CIA LTDA. EPP e 

MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO, ambos devidamente qualificados.

A executada encontra-se em recuperação judicial, cujo plano de 

recuperação foi aprovado pela assembleia-geral de credores e 

homologado nesta data, motivo pelo qual a devedora pugna pela extinção 

do feito, sem resolução de mérito (fls. 61/63v).

Todavia, em que pese a argumentação da executada, é entendimento 

contumaz, inclusive propalado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede 

de recurso repetitivo, que os efeitos da recuperação judicial não se 

estendem aos devedores solidários, de modo que não há impedimento 

para o prosseguimento das execuções contra eles ajuizada, já que não se 
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lhes aplicam as regras dos arts. 6º, caput, 52, III e 59, caput, todos da Lei 

nº 11.101/05, haja vista o que estabelece o art. 49, § 1º, da citada lei (STJ, 

Informativo nº 554, REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luís Felipe 

Salomão, j. 26.11.2014).

Desta exegese, vislumbra-se que a sócia-proprietária da recuperanda 

figura como avalista no título executivo que deu ensejo à presente 

execução.

Portanto, ainda que obstado o prosseguimento da execução em relação à 

devedora principal, é perfeitamente possível a continuidade do feito em 

relação à sua sócio-administradora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

extinção.

Por conseguinte, INTIME-SE o banco exequente para, no prazo legal, 

promover os atos necessários ao regular andamento do feito, requerendo 

o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 31 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26893 Nr: 859-79.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeziam de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598/MT, Guilherme de 

Arruda Cruz - OAB:12642/MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 26893

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

FINASA BMC S/A em face de ZEZIAM JESUS DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 77, certidão do Sr. Oficial de Justiça, aduzindo que intimou o 

requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Às fls. 79, foi certificado o decurso de prazo para o exequente 

manifestar-se, no entanto, manteve-se inerte.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias. Ademais, determinada 

sua intimação pessoal, não houve qualquer manifestação no feito.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover 

os atos processuais que lhes incumbiam.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte exequente.

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

anotações de estilo.

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

Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63869 Nr: 456-37.2014.811.0014

 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: Josane Francisca Dias de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400

 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 REQUERIDA 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74581 Nr: 831-33.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Neto Dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 DESPACHO

VISTO,

 Ante o Oficio nº. 103/2018-MP/POX, encartado aos autos, informando a 

ausência de Promotor(a) de Justiça nesta comarca, na data anteriormente 

designada, REDESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 10/05/2018 às 15:40 (MT).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 13 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71531 Nr: 1334-88.2016.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDR

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

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC, HOMOLOGO o 

acordo havido entre JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS e ANA ROSA DA 

ROCHA, para DECLARAR a união estável firmada entre as partes e, 

também, para DESCONSTITUÍ-LA.FICAM HOMOLOGADAS, também, as 

cláusulas relativas à partilha de bens, nos termos convencionados.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.Isento de custas e despesas processuais, uma vez que ambos são 

beneficiários da gratuidade de justiça.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Poxoréu – MT, 21 de março de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72266 Nr: 1736-72.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro José Xavier da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:

 Processo nº 1736-72.2016.811.0014 (Código 72266)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Sandro José Xavier da Costa

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais (CPP, art.41), havendo prova da 

materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, recebo a denúncia 

de fls.05/07, na forma em que foi posta em Juízo.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Consigne a advertência de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
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defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 

dias.

Requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação de 

Mato Grosso e Instituto Nacional de Identificação.

Procedam-se as comunicações e requisições pertinentes, nos termos do 

item 7.5.1, IV, da CNGC.

Defiro o requerimento ministerial (fls.34/36), exceto a exigência de 

justificativa explícita quanto ao rol de testemunhas, ressalvada a aplicação 

oportuna do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 04 de novembro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77241 Nr: 2104-47.2017.811.0014

 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: Antônio Goulart da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos André Soares Goulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a a intimação da parte autora para informar o 

endereço atualizado do requerido

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21275 Nr: 478-76.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fdim de intimar a parte requerente para informar os dados 

bancários para fins de transferências dos constante nos autos em 

epígrafe

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75870 Nr: 1447-08.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->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): MM INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Amanda Silva Pagnussat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que rocedo a intimação da parte autora de todo conteúso da 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: " Certifico e dou fé, que 

estou devolvendo a presente Carta Precatória sem o seu devido 

cumprimento, por falta do depósito de diligência. Maria da Paz Ferreira 

Moura Rodrigues Oficiala de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75598 Nr: 1312-93.2017.811.0014

 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): Fernando Xavier Mundin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 89, procedo a intimação 

da parte autora para em 05(cinco) dias promover regular andamento no 

feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 1282-97.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.S.B.C Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Celso dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT- 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça a seguir transcrdita: 

"Certifico que devolvo o Mandado de Penhora e Demais Atos sem o 

cumprimento, porque a parte autora não efetuou o depósito da diligência 

no valor de R$ 15,00 (quinze reais). Juranir Gonçalves Nunes oficial de 

justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76518 Nr: 1734-68.2017.811.0014

 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: Kleiton Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayne Elice Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

23/05/18, às 15:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos-CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimaçõs pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010159-55.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

8010159-55.2011.8.11.0014 EXEQUENTE: RENATO RODRIGUES ALVES 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por 

RENATO RODRIGUES ALVES, em que este compareceu aos autos, 
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pugnando seja realizada penhora online da quantia de R$ 6.144,48 (seis 

mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), via 

sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ nº 05.437.257/0001-29, 

ainda não adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. 

Conforme se dessume de todo o processado, a parte exequente não 

conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de 

penhora online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do 

sistema Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo 

Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. Pelo exposto, DEFIRO a penhora online do valor de 

R$ 6.144,48 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), nas contas da parte executada ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ nº 05.437.257/0001-29. 

Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud e, 

em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo Bacenjud, que será juntado autos autos. Aportado aos autos 

o detalhamento de bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja 

irrisório com relação ao valor do débito, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio da importância, com fundamento no art. 836, do NCPC. Por 

fim, independentemente do resultado, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo legal, promover o regular impulso da execução, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 12 de março 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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 666 Nr: 140-60.1997.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENÂNCIO, EURICO VENÂNCIO, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, MARIA JOSEFA SANCHES 

IZIDORO SILVA, SÔNIA APARECIDA VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Infojud (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.: 69500 Nr: 795-31.2017.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BARBOSA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 53748 Nr: 3320-25.2013.811.0033

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 74 e concedo à parte autora o prazo de 20 (vinte) 

dias, momento em que deverá impulsionar o feito.

 Após, voltem conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2505 Nr: 427-18.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARTINS SAMBUGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de f. 188, determino que os autos permaneçam 

suspensos, conforme decisão de f. 176 até ulterior manifestação da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54472 Nr: 308-66.2014.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO CARMONA TIRINTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Conheço dos embargos, eis que interpostos tempestivamente (artigo 1023 

do CPC).Imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração, 

motivo pelo qual passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o 

tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao 

tratar dos embargos, assim preleciona:“(...) O objetivo dos embargos de 

declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”Já o Prof. 

José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. 

IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina 

que:“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como 

hipóteses a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a 

obscuridade ocorre quando o julgado não apresenta clareza em sua 

redação, ao passo que a contradição é vício interno entre as próprias 

proposições emanadas e, por fim, a omissão manifesta-se na falta de 

exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma 

prova, ou de algum pedido ou erro material sendo aquele que é perceptível 

“prima ictu oculi” e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade 

do juiz e a expressa na sentença. Não verifico contradição ou erro 

material apontado, isso porque em se tratando fixação dos honorários do 

advogado, em processo no qual não tenha havido condenação, em tese, o 

juiz pode levar em consideração o valor atribuído à causa, mas não está 

condicionado por ele. O próprio Superior Tribunal de Justiça só admite 

reavaliar os honorários quando tiverem sido fixados em nível irrisório ou 

exorbitante, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual rejeito os 

embargos de declaração mantendo a sentença da forma como foi 

proferida.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 12 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68234 Nr: 3551-47.2016.811.0033

 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: J. C. DORNELAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3551-47.2016.811.0033

Cód. 68234

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida por J. C. DORNELAS ME em 

face de MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, ambos suficientemente 

qualificados nos autos.

À fl. 86 a parte autora informou o cumprimento da obrigação.

Após os autos vieram conclusos para sentença.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Custas pela parte executada.

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

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 12 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20328 Nr: 179-71.2008.811.0033

 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: IRACI CARVALHO DE FREITAS

 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:

 PROCESSO N: 179-71.2008.811.0033 (20328)

Visto.

1. Em juízo de retratação, consigno que mantenho a decisão guerreada 

por seus próprios fundamentos.

2. Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento 

interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (fl. 186/191).

Intime-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro/MT, 11 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57015 Nr: 2362-05.2014.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Fundado nessas considerações, conheço dos embargos de declaração, 

para o fim de sanar a omissão apontada, e ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos de declaração para o fim de deferir a penhora registro e 

avaliação dos veículos da embargada, oportunidade que procedi, nesta 

data, a busca via sistema Renajud (anexa).Intimem-se as partes para 

ciência, bem como a parte executada para manifestação, no prazo legal. 

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.Quanto ao pedido de penhora dos imóveis 

matriculados sob o número 7.045 e 7.046 do CRI local, inicialmente, 

determino a intimação da exequente para aportar aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, matrícula atualizada do imóvel, visando demonstrar que 

os executados são proprietários do imóvel que a exequente pretende seja 

penhorado.Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa 

disposição legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde 

estejam localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a 

realização da penhora por esse meio, com a nomeação dos executados 

como fiéis depositários.Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel 

penhorado e intimação dos devedores (e seus eventuais cônjuges, 

tratando-se de bens imóveis) quanto aos termos de penhora e avaliação 

para que estes, querendo, ofereçam embargos, no prazo legal.Sem 

prejuízos, nos termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, deverá o 

exequente providenciar, depois de formalizado o termo de penhora, a 

averbação desta no registro competente, mediante apresentação de cópia 

do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, também no prazo de 

15 (quinze) dias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 10 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73185 Nr: 2619-25.2017.811.0033

 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: FRANCISCO AVELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2619-25.2017.811.0033

Cód. 73185

Vistos.

Considerando o petitório do requerente informando o não cumprimento da 

decisão que determinou o requerido a implantar o benefício pretendido, 

DETERMINO à autarquia que promova a implantação do benefício, no prazo 

impreterível e improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de 

multa diária.

Na oportunidade, manifeste-se o requerido, sobre o laudo pericial, em 10 

(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78744 Nr: 922-32.2018.811.0033

 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: PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, haja vista o quadro 

patológico do autor, bem como o aspecto de que o benefício pleiteado 

direciona-se a sua própria sobrevivência, encontrando guarida no 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estampado no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.DETERMINO que o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao autor, auxilio 

doença, devido a partir da intimação desta decisão, restabelecendo o 

benefício concedido até 14/09/2017.Nos termos do artigo 1º da Resolução 

nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em observância ao 
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disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).O laudo 

pericial deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas 

pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito 

para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos, intimando 

as partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) dias.O perito 

deverá agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

a data a qual se efetuarão os exames/vistorias necessários, o que deverá 

ser informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No mandado 

deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 146 e 147 do CPC. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 180, do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia.Intimem-se as partes 

desta decisão.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São José do Rio Claro 

– MT, 16 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 904-11.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MAUERMANN, JAIRITON JOVENCIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62006 Nr: 118-35.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOCHITON HORTENCIO DA SILVA, JOSÉ 

HORTENCIO DA CILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA 

MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida ou realize seu preparo para a devida 

distribuição no juízo deprecado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70057 Nr: 1145-19.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SANDRA MACEDO DOS SANTOS, RSDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA DOS SANTOS MOREIRA, JEFERSON 

CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, 

Filiação: Vanda Eugenia de Campos e Adelino Pedro de Oliveira, data de 

nascimento: 13/05/1997, brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT, 

solteiro(a), Telefone 8103 6162. 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 Defensor Público do Estado de Mato Grosso [...] vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA da menor [...], 

em face de sua genitora, POLIANA DOS SANTOS MOREIRA, brasileira, 

solteira, portadora da cédula de identidade/RG nº 2293654-8 SSP/MT e 

CPF 046.226.571-47, residente e domiciliada na Rua Itaúba, 62, Santa 

Terezinha II, São José do Rio Claro-MT, telefone para contato (65) 

9-9925-4250 com base nas razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. I 

– DOS FATOS A requerente é tia da menor [...], conforme se extrai da 

inclusa certidão de nascimento. [...] IV – DOS PEDIDOS Ante o exposto, 

requer a Vossa Excelência: [...] c) A citação da requerida para, caso 

queira, defender-se dos termos da presente ação; [...] Atribui à causa o 

valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) para efeitos fiscais. 

Termos em que, Pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por edital o requerido Jeferson Campos 

de Oliveira, conforme requerido às f. 42.

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, 17 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52726 Nr: 2108-66.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL CORDEIRO DA SILVA, Cpf: 

02542338132, Rg: 1647562-3, Filiação: Valdecir Pereira da Silva e Maria 

Conceição Cordeiro, data de nascimento: 11/06/1988, brasileiro(a), natural 

de Presidente Prudente-SP, solteiro(a), funileiro. 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: VISTO.A representante do Ministério Público atuante nesta 

Comarca, no uso de suas atribuições legais, subsidiada nas investigações 

extraídas do inquérito policial incluso, denunciou Rafael Cordeiro da Silva, 

vulgo “ferrugem”, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática da 

conduta delitiva tipificada no § 9.º do art. 129 do Código Penal, qual seja, 

lesão corporal leve em situação de violência doméstica.Em suma, 

constante na exordial acusatória que o denunciado, na data de 

05/01/2013, por volta das 04:00 horas, na boate “La Bamba”, nesta 

cidade, tomado por ciúmes, ofendeu a integridade corporal da vítima 

Gessica Patrícia Costa Lima Arruda, sua convivente há época dos fatos, 

dando-lhe socos e tapas em seu rosto.A denúncia foi recebida em 

10/10/2013, consoante r. decisão fl. 46. O acusado foi citado 

pessoalmente, consoante certidão de fl. 60. Apresentou resposta à 

acusação à fl. 61, reservando-se do direito de realizar sua defesa por 

ocasião das alegações finais. Protestou pela oitiva das mesmas 

testemunhas arroladas pela acusação.Rechaçada a preliminar arguida, 

sem outras teses suscitadas, foram os autos encaminhados à instrução. 

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima, 02 testemunhas e 

interrogado o acusado. Cd audiovisual de fl. 85.Em memoriais de fls. 86/99, 

o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos 

termos da exordial, entendendo provadas a autoria e a materialidade do 

delito, conduta típica, antijurídica e culpável, sem excludente de ilicitude. A 

defesa, por sua vez, às fls. 100/102, advogou pela absolvição do 

denunciado, eis que inexistentes provas suficientes para dar ensejo a 

uma condenação.Relatados e examinados. Fundamento e decido.Não há 

preliminares ou nulidades que impeçam o julgamento da causa. Feito que 

transcorreu sem percalços e nos parâmetros legais, de modo a atingir 
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desde logo o seu fito, salvo a morosidade patente. Passo ao mérito.A 

materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fl. 

11, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas durante o 

inquérito policial e em juízo. A autoria segue a mesma senda da 

materialidade. Está evidenciada com proficiência pelas provas carreadas 

nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, recaindo sobre o 

acusado. A vítima narrou que seu relacionamento com o réu havia se 

findado mais cedo naquele dia dos fatos. À noite, foi em uma festa com 

uma amiga. Em dado momento, ao cumprimentar um colega, o réu, tomado 

de ciúmes, desferiu um soco contra o rapaz, porém acabou acertando seu 

rosto. O rapaz saiu correndo e o réu saiu atrás dele. Após, o denunciado 

teria lhe agarrado forte pelo braço e falado para ela ir embora com ele, em 

um tom de imposição. “Agora”, ela enfatiza. Mas se recusou a ir. Momento 

em que ele foi para desferir outro tapa nela, mas os colegas da vítima, 

juntamente com seu irmão, impediram a ação do réu. Segundo ela, acredita 

que o denunciado teve a intensão de acertar o soco nela também, pois 

estava beijando o rapaz. Afirma que em consequência do tapa, seu rosto 

ficou inchado. Aduz ter medo do réu.A testemunha Ananias Bento de 

Arruda, genitor da vítima, narrou que depois da agressão, o réu foi até sua 

casa pedir para que ele fosse conversar com a filha, pois ele queria reatar 

o namoro. Relatou que Gessica morou com ele por alguns dias. Quando foi 

visitar a filha, notou que ela estava com o semblante triste. Percebeu que 

ela queria lhe contar algo. Segundo ele, acredita que já estava 

acontecendo algo anormal desde então. Diz que o réu demonstrava ter 

ciúmes dela, mas nunca presenciou nenhum acontecimento.Walisson 

Patric Costa Lima, irmão da vítima, expôs que estava na boate dançando, 

quando vieram lhe contar que o denunciado havia agredido sua irmã. 

Então, saiu para ver o que estava acontecendo. Alega que o réu estava 

muito nervoso, discutindo com um colega seu. Afirma ter presenciado o 

denunciado segurando a vítima pelo braço, insistindo para ela ir embora 

com ele, “eu morro aqui, mas você vai embora comigo”. Segundo a 

testemunha, essas foram palavras proferidas pelo réu. Pediu para ele ir 

embora, e lhe disse que a vítima iria embora com ele, ocasião em que o 

denunciado desferiu um tapa no rosto dela. O réu negou ter agredido a 

vítima. Consoante ele, durante toda a festa a vítima ficava lhe provocando, 

inclusive mandou seu irmão avisá-lo para ele sair de perto dos colegas e 

meninas que estava acompanhado. Quando saiu da boate, viu a 

ex-namorada beijando outro rapaz. Em um ataque de ciúmes, foi até o 

rapaz para agredi-lo com um soco, e acredita que nesse momento seu 

cotovelo acertou o rosto da vítima. Confirma que depois a pegou pelo 

braço e pediu para ela ir embora com ele, mas narra que reuniram mais de 

quinze pessoas para agredi-lo. Depois disso foi até a casa do pai da vítima 

e contou o que havia ocorrido. Então este foi buscar a filha. Aduz que 

ambos conversaram e, depois de concluírem que o relacionamento não 

teria mais volta, foi embora.Apesar do irmão da vítima ter afirmado que 

presenciou o réu desferindo um tapa nela, a própria vítima negou tal 

violência, dizendo que a agressão não concretizou porque seus colegas 

impediram, mas ambos foram eloquentes em descrever que o réu a 

agarrou pelo braço, impondo que ela fosse embora com ele. Quanto ao 

soco que a vítima aduz ter recebido do réu, ela mesma declara que o alvo 

dele era atingir o rapaz com quem estava conversando, apesar de depois 

dizer que acredita que ele tinha a intenção de acertá-la também. De 

qualquer forma, o exame corpo de delito realizado com a vítima não 

identificou nenhum sinal ou vestígio de violência (fl. 26/29).Desta forma, 

compulsando os autos, verifico tratar-se, em verdade, de contravenção 

penal de vias de fato, e não de lesão corporal, senão vejamos:Da 

desclassificaçãoAssenta o art. 129, § 9.°, Código Penal, in verbis: “Art. 

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:(...)§ 9.° Se a lesão 

for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou, ainda prevalecendo o agente das relações domésticas 

de coabitação ou hospitalidade:Pena – detenção de 3 (três) meses a 3 

(três) anos.”Neste artigo o legislador definiu como crime de lesão corporal 

a alteração física, mesmo que apenas temporária decorrente de qualquer 

agressão. Considera-se leve a lesão que não implica nas consequências 

ditadas pelos parágrafos do art. 129, geralmente superficiais que 

independem de exame complementar, bastando a comprovação das 

lesões.Já a Lei de Contravenções Penais, em seu art. 21, prevê, in 

verbis:“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:Pena - prisão simples, 

de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui 

crime”.Trata-se de infração penal que atenta contra a incolumidade física 

do ser humano, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra 

pessoa, desde que não caracterizem crime pior, como injúria real, lesões 

corporais e outras formas aviltantes ou de violência. Cuida-se, assim, de 

toda prática de ato agressivo dirigido a alguém, que não deixe marcas 

tangíveis. Caso contrário, passando a ser não transeunte, estar-se-á 

diante de violências, constituindo-se em crime diverso.A prova oral colhida 

nos autos é suficiente para caracterizar que houve a agressão física 

praticada pelo denunciado contra a vítima, o que inviabiliza a sua 

absolvição.No entanto, inexiste um juízo seguro para a condenação do 

apelante pelo crime de lesões corporais (art. 129, § 9º, do CP), ante a 

ausência de prova da materialidade delitiva.O crime de lesão corporal, por 

sua natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da 

vítima, enquanto na contravenção penal de vias de fato a natureza das 

agressões não chega a ofender a integridade física da vítima. Havendo 

prova oral da agressão, mas não comprovadas as lesões por perícia, 

impõe-se a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do 

CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei 

3.688/1941).Assim, restando substancialmente comprovadas a autoria e a 

materialidade do delito de contravenção penal de vias de fato, perpetrado 

contra a vítima em ambiente das relações domésticas, cabível aplicar as 

sanções pertinentes.DispositivoIsto posto, hei por bem desclassificar a 

lesão corporal leve, de modo a condenar o acusado Rafael Cordeiro da 

Silva, suficientemente qualificado nos autos, nas sanções do art. art. 21 

do Dec. Lei 3.688/1941.A pena abstrata prevista para o crime é de 15 

(quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples, ou multa, se o fato não 

constitui crime.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena (art. 5.°, inciso XLVI, da CF) e aos critérios insculpidos no art. 68 do 

Código Penal, atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 deste 

mesmo codex, passo à dosimetria da reprimenda a ser imposta.Os 

antecedentes do réu, apesar de abundantes, não têm como ser levados 

em conta na conjuntura dos autos. Aplicáveis os verbetes 241 e 444 da 

súmula do STJ.A conduta social do agente é reprovável, uma vez que está 

sempre envolvido em cometimentos de delitos, conforme de depreende 

antecedentes criminas às fls. 42/45.Não há nos autos elementos que 

apontem que sua personalidade seja desabonadora.As circunstâncias do 

crime são os próprios da espécie, não apresentando peculiaridades 

capazes de influir na aplicação da pena base.Os motivos do crime não lhe 

favorecem. Ciúmes, despeito, possessividade. Obtenção de suas 

vontades na marra ou por pressão física e emocional.As consequências 

do delito também não fogem ao usual do delito.O comportamento da vítima 

em nada contribuiu para o crime. Mesmo que tivesse provocando o 

denunciado, conforme assinalou o réu, sem outras razões, seu portar não 

pode ser considerado motivador ou estopim da violência pelo réu 

perpetrada.A culpabilidade do agente é mínima, igualmente não revelando 

qualquer causa que aumente a reprovabilidade da sua conduta.Assim, 

sopesando todas as circunstâncias sobreditas, fixo-lhe a pena base em 

35 dias de prisão.Reconheço materializada a agravante prevista no art. 

61, inciso II, alínea “f”. Contravenção praticada prevalecendo-se o réu de 

relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher na 

forma da Lei n.° 11.340/2006.Assim, inexistindo incidência de atenuante, 

fixo a pena em 45 dias de prisão.Não havendo causas de diminuição ou de 

aumento a serem consideradas, resta o réu condenado a uma sanção 

final por este fato de 45 dias de prisão.Fixo o regime inicial de cumprimento 

da pena ao réu em aberto, notadamente quando as circunstâncias do art. 

59 do Código Penal lhe são em parte favoráveis.O réu respondeu o 

processo em liberdade, devendo permanecer em liberdade, sem prejuízo 

de eventual recurso a ser aviado.Inaplicável a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, 

inciso I, do citado Codex substantivo. O crime foi cometido com violência à 

pessoa. Por isso, inadmissível a substituição das penas. Incabível, noutro 

vértice, e pelas mesmas razões, a suspensão condicional da pena, na 

forma do art. 77, inciso III, do citado Codex substantivo penal.Isento o 

acusado de pagar as custas e as despesas processuais, na forma do art. 

5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, da Lei n.° 1.060/1950, dos arts. 

804/805 do CPP e da Lei estadual de custas n.° 7.603/2001. Ademais teve 

sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública.Transitada em julgado a 

sentença, lance-lhe o nome no rol dos culpados, informe ao cartório 

distribuidor, à Depol local, aos institutos de identificação estadual e 

nacional e à Justiça Eleitoral. Conquanto automático, preclusas as vias 

recursais, restam suspensos os direitos políticos do condenado pelo 

tempo que durar os efeitos da condenação, nos termos do art. 15, inciso 

III, da Constituição Federal.Transitada em julgado, não havendo prescrição 

retroativa, expeça-se guia de execução, nos termos dos itens 7.28.1 a 

7.28.5 da CNGC e Lei das Execuções Penais. Proceda-se ao cálculo da 
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pena, sem olvidar eventual detração penal prevista no art. 42 do Código 

Penal. E, formados os autos próprios, remeta-se à execução, com as 

baixas e anotações devidas destes autos da condenação, a serem 

arquivados. Caso contrário, vistas ao MP e conclusos.P. R. I. C.São José 

do Rio Claro – MT, 27 de junho de 2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza 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, 16 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10021 Nr: 1758-93.2004.811.0033

 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: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO GONÇALVES, CICERO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - 

OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

São José do Rio Claro - MT, 17 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 2399-42.2008.811.0033

 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: SERGIO BORGES, LUCIANO DA SILVA BORGES

 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:

 Autos nº 2399-42.2008.811.0033

Cód. 22542

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo requerente à fl. 75/76, para o fim de 

determinar à secretária que aporte aos autos cód. 22543 a cópia do termo 

de audiência de instrução e julgamento dos presentes autos, bem como a 

cópia dos depoimentos gravados em CD, lavrando-se a competente 

certidão do necessário.

 No mais, considerando a petição dos requerentes de fls. 83/84, abra-se 

vista dos autos à autarquia requerida para apresentação de sua 

contestação.

 A seguir, contestada a presente ação, intimem-se os autores para 

impugnação no prazo legal, ou decorrido o prazo para apresentação da 

peça defensiva, certifique-se e venham-me conclusos para prolação do 

despacho saneador.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76027 Nr: 3774-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO, LUZIA 

MACHADO PRESSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.62/64, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74719 Nr: 3323-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA, 

WEVERTON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 (...) .3. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação de prisão preventiva. 

4. Cumpra a Secretaria, COM URGÊNCIA, as seguintes providências por 

se tratar de processo com RÉU PRESO:a)INTIMEM-SE, via DJe, os 

patronos do corréu GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA, conforme 

procuração de fl. 75, sobre o teor desta decisão.b)ABRA-SE vistas dos 

autos as partes para apresentar sucessivamente memoriais.c)Após, 

conclusos para sentença.São José do Rio Claro, 16 de abril de 2018.Luis 

Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75419 Nr: 3574-56.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.66, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65750 Nr: 2156-20.2016.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo, 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para determinar que os juros remuneratórios sejam limitados a taxa média 

do mercado para o período do contrato, ou seja, fevereiro/2013, que 

atingiu o percentual anual de 20,46%.Atento ao princípio da sucumbência, 

tendo em vista que a parte autora decaiu de parte de seu pedido distribuo 

o pagamento das custas e despesas processuais entre as partes, na 

base de 50% para cada qual, sendo que cada litigante arcará com os 

honorários de seus constituídos, nos termos do artigo 86, do Código de 

Processo Civil. Resta, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação ao 
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autor, em razão da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.Transitada esta em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 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. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em 

que o Requerente solicitou a extinção do feito, considerando que não 

possui mais interesse na demanda, uma vez que quitado o débito (fl. 34).

2. Porque ausente citação, não resta alternativa senão homologar a 

postulação e extinguir o processo sem apreciação do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Revogo, em consequência, o provimento liminar de busca e apreensão de 

fls. 22/22-verso.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente 

(CPC/2015, art. 90). Sem verba honorária, uma vez que não houve 

citação, tampouco manifestação processual da parte requerida.

Deixo de juntar Comprovante de Remoção de Restrição, ante a 

inexistência de restrição junto ao Renajud.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono do autor. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52950 Nr: 2361-54.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MARIA DE JESUS, LEANDRO LUIZ 

GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

CENTRO NORTE DE MATO GROSSO em desfavor de CRISTIANE MARIA DE 

JESUS e LEANDRO LUIZ GUERRA.

Petição de fls. 99 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 99, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas e verba honorária nos termos do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54374 Nr: 203-89.2014.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ GUERRA, CRISTIANE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução propostos por CRISTIANE MARIA DE 

JESUS e LEANDRO LUIZ GUERRA em desfavor de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE 

MATO GROSSO.

Petição de fls. 142 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 142, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas e verba honorária nos termos do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62643 Nr: 435-33.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial que BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A move em desfavor de ROBERTO VALDECIR BRIANTI.

Aportou-se, às fls. 85/86, petição informando que as partes compuseram 

amigavelmente a quitação total do débito, requerendo sua homologação e 

extinção do processo nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo 

Civil, com resolução do mérito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo de fls. 85/86, e, como tal, extinguir o feito.
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3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 85/86, e, por consequência, JULGO O MÉRITO DA 

DEMANDA para homologar transação efetivada entre as partes, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Custas pro rata, porquanto não especificado no acordo. Verba honorária 

nos termos do acordo (parágrafo primeiro da cláusula segunda).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51004 Nr: 107-11.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

estatal contida na denúncia de fls. 05/08 para CONDENAR o acusado 

CLAUDIOMAR BARROS DA SILVA, já qualificado, pela prática do crime de 

furto tentado qualificado pela escalada [art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal], em desfavor da vítima Escola Luterana 

“Siegfried Buss”; afastado a qualificadora de destruição ou rompimento de 

obstáculo à subtração da coisa, por ausência de provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78267 Nr: 723-10.2018.811.0033

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS VARASQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata de Notificação Judicial formulado por Leônidas Varasquim, 

visando a notificação de Maria Lizete da Silva.

2. Notifique-se conforme requerido.

 3. Feita a notificação, entreguem-se os presentes autos ao requerente, 

conforme dispõe o artigo 729 do CPC.

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76565 Nr: 4015-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CONSELHO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Proceda-se, em até 30 (trinta) dias, por meio de oficial de justiça, a 

constatação de risco iminente de deterioração ou perecimentos dos 

produtos apreendidos descritos no termo de depósito nº 104589, jungido à 

fl. 74, do Inquérito Policial nº 3243-74.2017.811.0033, Código 74584, em 

trâmite na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro [Art. 1.735, 

caput, da CNGC Judicial do TJMT]

Caso o senhor Oficial de Justiça julgue conter os elementos necessários, 

aproveite-se o ato, para realizar a vistoria e avaliação dos bens 

apreendidos supramencionados, apresentando laudo especificando as 

características do produto, bem como o local em que se encontra, para 

exame por partes dos interessados [Art. 1.736, caput, da CNGC Judicial 

do TJMT].

2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para análise do 

pleito inicial.

3. À Secretaria judiciária para providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 3584 Nr: 28-23.1999.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, ESPOLIO DE VALDIR MAGRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MÁRCIA 

LUCIA ZANZARINI - OAB:13.667 PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - 

OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, PÉRICLES 

LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos etc. 2. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 302/306, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, 

fazendo constar como exequente: Landgraf Araújo de Oliveira e Jambiski 

Advogados Associados, na pessoa de seu representante legal Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira e como executado: Banco do Brasil S/A. 

Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, de 

honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º 

do CPC. Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC. Não efetuado o 

pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

nos termos do artigo 523, § 3º do CPC. Dê-se ciência ao Executado de 

que, transcorrido o prazo sem a efetivação do pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a qual somente poderá 

versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do referido artigo, 

observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 928-39.2018.811.0033

 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 CARLOS LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro em favor do Requerente o benefício processual da Assistência 

Judiciária Gratuita, consubstanciado na documentação anexa.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Cite-se o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), com as advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil, para oferecer contestação por escrito no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 c/c art. 335 do Novo Código de Processo 

Civil);

(b) Transcorrido o prazo, com ou sem resposta da parte requerida, 

certifique-se e intime-se a parte requerente, via DJe na pessoa de seu(s) 

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

contestação e ou requerer o que entender de direito.

(c) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78669 Nr: 882-50.2018.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASMA FULLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GRUBBA LOPES - 

OAB:270869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público, na forma do art. 109 da 

Lei de Registros Públicos.

b. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78743 Nr: 921-47.2018.811.0033

 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: JANAINA PERREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça à Requerente, 

observado o teor dos documentos apresentados.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

conciliador, em obediência ao art. 139, inciso V, do CPC.

b) Designada a data da audiência, CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as 

partes para comparecimento, sendo que a intimação da autora deverá ser 

realizada na pessoa de sua advogada, para comparecimento na audiência 

designada, que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial 

cadastrado pelo Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 

334 do Código de Processo Civil e Provimento n. 09/2016 do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 c) CIENTIFIQUEM-SE as partes que deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo 

nono do Código de Processo Civil, bem como cientes de que o não 

comparecimento injustificado à audiência será considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertido em favor da União ou do Estado

d) Havendo conciliação/mediação, voltem para homologação.

e) Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá a requerida sair 

intimada para o oferecimento de contestação, no prazo legal, contados da 

audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil e em 

caso de não apresentação certifique-se.

f) Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, 

intime-se o autor para impugnação.

g) Após, voltem os autos conclusos para julgamento conforme o estado 

do processo (CPC/2015, Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61442 Nr: 2447-54.2015.811.0033

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO JOSÉ DRESH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARHIANE GOMES DA MATA - 

OAB:14336, JANNINE CRUZ SOUZA - OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO 

ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Visto.

Atinente à antítese na resposta à acusação apresentada pela defesa 

técnica às fls. 124/139, no presente momento processual, antes do 

encerramento da fase instrutória, não se pode, desde logo, decretar a 

absolvição sumária do acusado.

Descrita conduta que não pode ser descartada de plano indubitável como 

não criminosa, conforme depoimentos colhidos até o momento pela 

autoridade policial, agregados documentos em ambos os sentidos que 

demandam análise conjuntural, que não descartam a ocorrência delitiva, a 

recomendar a instrução da causa.

 Atendido, pois, o disposto no art. 41 do CPP e não verificada nenhuma 

das hipóteses dos arts. 395 e 397 desse mesmo diploma instrumental.

 A matéria de mérito já adiantada não tem lastro suficiente nos autos 

capaz de resultar na absolvição sumária, razão pela qual RECEBO a 

denúncia nos termos em que está apresentada, de forma que passo à 

instrução da causa e, considerando que as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa residem noutra Comarca, determino a expedição de 

carta precatória visando a inquirição daquelas com prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento.

Com o encarte das missivas devidamente cumpridas, voltem os autos 

conclusos para designação de audiência visando o interrogatório do réu.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72765 Nr: 2449-53.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAMILA RITA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE BUCHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS AUXILIADORA DE 

ALMEIDA CAMPOS - OAB:15775/MT

 Visto.

Sobre a resposta à acusação apresentada às fls. 29/31 pela querelada, 

manifeste-se a querelante no prazo de 10 (dez) dias e, após, 

encaminhem-se ao Ministério Público para pronunciamento.

Na sequência, tornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 028/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz de Substituto Diretor 

do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc ......

Considerando o teor do requerimento formulado pela servidora MARCIANI 

GANDOLFI, Técnica Judiciária-efetiva, matricula 9820, referente a 

concessão de licença premio por assiduidade, relativo ao período de 2014 

a 2018;

Considerando os termos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, que 

dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

Considerando que a servidora preencheu o lapso temporal no artigo 109, 

da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei;

R E S O L V E:

CONCEDER a favor de MARCIANI GANDOLFI, Técnica Judiciária-efetiva, 

matricula 9820, 03 (três) mêses de licença-prêmio, relativo ao quinquênio 

de 18 de fevereiro de 2014 a 18 de fevereiro de 2018, para usufruto 

oportuno.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia para o DRH/TJMT.

Vila Rica-MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS, ILDEBRANDO 

JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA NUBIA 

MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT

 “Vistos. Dada oportunidade ao patrono da Fazenda Califórnia para 

apresentar esclarecimentos quanto aos processos temporariamente 

reunidos, Designo audiência para o dia 14 de junho de 2018 das 12:00 às 

18:00 horas para apresentação de esclarecimentos pelos patronos das 

demais partes nos limites dos pontos controvertidos em suas respectivas 

demandas. Postergo a analise dos requerimentos ainda não apreciados 

nesses feitos para a audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

após a audiência de colaboração já designada. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10607 Nr: 627-64.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOMO, LENIRA CARVESAN MOMO, GILNEI 

ANTONIO MOMO, ADRIANA MEDIANEIRA RIGHI DE RIGHI MOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA, LOURIVAL 

LOUZA JÚNIOR, ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, MARIA 

ANGELICA URBANO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNARDINO 

- OAB:12.027, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - OAB:5102-A/GO, 

SAUL RIBEIRO DE ASSIS NETO - OAB:8812-A/MT, THIAGO PEREIRA 

GOMES RIBEIRO - OAB:29582/GO

 “Vistos. Dada oportunidade ao patrono da Fazenda Califórnia para 

apresentar esclarecimentos quanto aos processos temporariamente 

reunidos, Designo audiência para o dia 14 de junho de 2018 das 12:00 às 

18:00 horas para apresentação de esclarecimentos pelos patronos das 

demais partes nos limites dos pontos controvertidos em suas respectivas 

demandas. Postergo a analise dos requerimentos ainda não apreciados 

nesses feitos para a audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

após a audiência de colaboração já designada. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 685-67.2006.811.0049

 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: MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS 

MOREIRA DA SILVA, ANGELA JARDINI FERNANDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 “Vistos. Dada oportunidade ao patrono da Fazenda Califórnia para 

apresentar esclarecimentos quanto aos processos temporariamente 

reunidos, Designo audiência para o dia 14 de junho de 2018 das 12:00 às 

18:00 horas para apresentação de esclarecimentos pelos patronos das 

demais partes nos limites dos pontos controvertidos em suas respectivas 

demandas. Postergo a analise dos requerimentos ainda não apreciados 

nesses feitos para a audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

após a audiência de colaboração já designada. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17831 Nr: 891-76.2009.811.0049

 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: AILTON DE PAULA SOUZA JUNIOR, ANGELA DE 

PAULA DIAS, ALBERTINE DE PAULA SOUZA, LEOLICE DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BAUER SOUTO SANTOS - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 “Vistos. Dada oportunidade ao patrono da Fazenda Califórnia para 

apresentar esclarecimentos quanto aos processos temporariamente 

reunidos, Designo audiência para o dia 14 de junho de 2018 das 12:00 às 

18:00 horas para apresentação de esclarecimentos pelos patronos das 

demais partes nos limites dos pontos controvertidos em suas respectivas 

demandas. Postergo a analise dos requerimentos ainda não apreciados 

nesses feitos para a audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

após a audiência de colaboração já designada. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11043 Nr: 1065-90.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLL, LLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190, MARCO AURÉLIO SOUZA TEIXEIRA - OAB:16.515/GO, 

WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 “Vistos. Dada oportunidade ao patrono da Fazenda Califórnia para 

apresentar esclarecimentos quanto aos processos temporariamente 

reunidos, Designo audiência para o dia 14 de junho de 2018 das 12:00 às 

18:00 horas para apresentação de esclarecimentos pelos patronos das 

demais partes nos limites dos pontos controvertidos em suas respectivas 

demandas. Postergo a analise dos requerimentos ainda não apreciados 

nesses feitos para a audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

após a audiência de colaboração já designada. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10613 Nr: 633-71.2006.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDF, DDCFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE COSTA TELLES - 

OAB:3761/TO, RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 

9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO.

 “Vistos. Dada oportunidade ao patrono da Fazenda Califórnia para 

apresentar esclarecimentos quanto aos processos temporariamente 

reunidos, Designo audiência para o dia 14 de junho de 2018 das 12:00 às 

18:00 horas para apresentação de esclarecimentos pelos patronos das 

demais partes nos limites dos pontos controvertidos em suas respectivas 

demandas. Postergo a analise dos requerimentos ainda não apreciados 

nesses feitos para a audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

após a audiência de colaboração já designada. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 5475 Nr: 828-61.2003.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:11.879-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:11.695-A, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., WESLEY CARLOS DE 

OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO CAETANO 

LIMA - OAB:13450-n/GO, MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - 

OAB:20.620/GO

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE VILA RICA 

- MTJUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVELTERMO DE AUDIÊNCIA 

CONJUNTANúmero do Processo: 828-61.2003.811.0049 (5475)Espécie: 

Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.Requerente: 

Lourival Louza Junior.Requerido: Leonídio Benedito Chagas.Data e horário: 

segunda-feira, 16 de abril de 2018, às 12:00 horas.Audiências conjuntas 

realizadas das 12:00 às 18:00 horas do dia 16 de abril de 

2018.PRESENTESJuiz Substituto: Dr. Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaLista de presença de cada dia da audiência conjunta anexa a este 

Termo.OCORRÊNCIASDia 16 de abri de 2018.Aberta a audiência em 

conjunto dos processos nº 3556, nº 10607, nº 51866, nº 17831, nº 11043, 

nº 10613, nº 5475 e nº 10682, reunidos momentaneamente para audição, 

inicialmente, o magistrado apresentou os seguintes esclarecimentos:“A 

presente oralidade não se destina a produção de provas, uma vez que 

está reunião do juiz com as partes se destina exclusivamente a permitir ao 

magistrado que passa a presidir esses feitos uma visão, simultaneamente, 

global e particularizada dos pontos controvertidos e das provas já 

produzidas em cada demanda. Portanto, não serão produzidas provas de 

qualquer espécie neste momento, bem como não haverá retrocesso de 

fase processual ou renovação de prazo. Ressalto ainda que esta 

audiência visa garantir oportunidade a todas as partes de se manifestarem 

nestes feitos”. . DELIBERAÇÕESNo encerramento da audiência conjunta, 

pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão: “Vistos. Dada oportunidade 

ao patrono da Fazenda Califórnia para apresentar esclarecimentos quanto 

aos processos temporariamente reunidos, Designo audiência para o dia 14 

de junho de 2018 das 12:00 às 18:00 horas para apresentação de 

esclarecimentos pelos patronos das demais partes nos limites dos pontos 

controvertidos em suas respectivas demandas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59481 Nr: 946-46.2017.811.0049

 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: LUZIA MILHOMEM DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder pensão por 

morte a Luzia Milhomem da Silva Pereira, com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual, na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar da data do requerimento administrativo 

ocorrido em 30/09/2016 - (fl. 22), ressalvado abatimento de eventual 

benefício em prestação continuada porventura auferido, com imediata 

implantação da pensão por morte no sistema de pagamento da autarquia 

requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de 

verba de nítido cunho alimentar.CONCEDO à parte autora a TUTELA 

ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou demonstrado, 

superando o conceito de prova inequívoca convincente à verossimilhança 

do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E este terminou 

não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a parte autora é 

uma trabalhadora rural em regime de economia familiar e como tal tem 

direito ao benefício pretendido. Suma para implantação: Luzia Milhomem da 

Silva Pereira, brasileira, viúva, lavradora, RG n° 1682926-3 SSP/MT, CPF n° 

011.050.071-70, nascida em 21/09/1966, natural de Luciara/MT, filha de 

Bento Rodrigues da Silva e Aldenora Milhomem de Souza, residente 

Projeto de Assentamento Vila Carmelita, Zona Rural, no município de Santa 

Cruz do Xingu – MT; pensão por morte de trabalhador rural; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 30/09/2016. Correção monetária pelos índices previstos no 

manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, 

a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em 

que cada prestação se tornou devida. Juros moratórios aplicáveis à 

espécie serão de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação, em 

relação às parcelas eventualmente vencidas antes da entrada e...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64924 Nr: 859-56.2018.811.0049

 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: IJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de abertura de inventário proposta por Indalécio Jardim 

de Mello em razão de óbito de Marli Machado de Mello.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/10.

Postulada a nomeação de inventariante o senhor Indalécio Jardim de Mello, 

viúvo da de cujus, e a abertura e processamento do inventário.

É o relato. Fundamento.

Recebo a inicial.

Nomeio como inventariante Indalécio Jardim de Mello, qualificado na 

exordial (artigo 660, inciso I, do CPC), posto viúvo da de cujus – fls. 07, o 

qual deverá prestar compromisso.

No prazo de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 

620).

Em seguida, se não houver necessidade de citação de algum herdeiro, 

citem-se as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 

626 e seguintes do Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Publica quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de ultimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante 

para testa-las.

Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 
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(quinze) dias, ao contador para cálculo dos tributos (CPC, art. 637).

Cumprido o item anterior, digam as partes em 05 (cinco) dias (CPC, 

art.638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença.

Expeçam-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60253 Nr: 1328-39.2017.811.0049

 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: JENOINO JUVILESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna de Fátima Negrão 

Marcelo - OAB:325.574, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Jenoino Juvileski com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991 e art. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 15/02/2017 (fl.22), com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar.Suma para implantação: Jenoino Juvileski, brasileiro, divorciado, 

rurícola, RG n° 3.474.254-5 SSP/PR, CIC n° 513.219.639-04, nascido em 

15/02/1957, filho de João Juvileski e Alcinda Visente Duarte, residente e 

domiciliado na Rua Visconde de Barbacena, nº 920, Bairro Inconfidentes, 

Comarca de Vila Rica/MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 15/02/2017; Período considerado como trabalho rural de 1988 a 

2018.Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação 

de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, 

a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009), a 

partir de quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de 

mora incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice 

percentual de juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança 

que eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43019 Nr: 300-75.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GERALDA PATROCÍNIO DA SILVA, 

MANOEL LAZARO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64855 Nr: 824-96.2018.811.0049

 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: FACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKELINE SILVA PEREIRA - 

OAB:24.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e extinção de união estável com 

pedido de liminar, interposta por Francislene Almeida Costa Mota, em face 

de Valdir da Silva Martins, todos qualificados nos autos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

No que concerne ao pedido liminar, conforme preceitua o art. 294 do CPC, 

a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência.

Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando 

houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

De outro norte, a tutela de evidência será concedida independentemente 

da comprovação do perigo ou do dano, desde que a inicial seja instruída 

com prova documental suficiente a demonstrar o direito invocado pelo 

autor, não sendo possível a oposição de prova capaz de gerar dúvida 

razoável aos fatos alegados.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

que os documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse momento 

insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas, bem como o 

seu deferimento poderia ter efeitos irreversíveis, pelo que indefiro o 

pedido liminar formulado.

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 CPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a 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.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56757 Nr: 2388-81.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILDO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Verifico que o despacho de fl. 68 se deu indevidamente. Deste modo, 

mantenho data da audiência designada para o dia 17 de maio de 2017. 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de 

audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, nos termos 

do artigo 399 do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima 

(s) e testemunhas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do 

(s) acusado (s).

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 
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intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Defiro pedido ministerial de fl. 65, a fim de que seja expedida carta 

precatória para realização de oitiva da vítima, observando-se endereço de 

fls. 66.

Dê-se vistas ao Ministério público para que se manifeste em relação à 

certidão de fl. 54.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55934 Nr: 1939-26.2016.811.0049

 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: CBDSS, CBN, CHBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

 A parte autora se manifestou, às fls. 139, informando não conter mais 

interesse na oitiva da testemunha Maria Mulher do Zé Preto.

Ademais, o Parquet postulou, às fls. 158, requerendo a homologação de 

acordo celebrado entre as partes, fls. 153/155.

Analisando com acuidade os autos, verifico que a composição das partes 

se deu a cerca da guarda e regulamentação de visitas dos menores.

Pelo que, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado na petição de fls. 153/155, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Em consequência, resolvo o mérito parcial da presente ação, acerca da 

guarda e direito de visita dos menores, nos termos do art. 356, inciso I, 

alínea “b” do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes quanto ao teor dessa decisão, assim como, para 

darem o regular prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Quando a petição de fls. 139, defiro o pedido “03” de fls. 139, expeça-se 

ofício ao juízo deprecado requerendo o cancelamento de distribuição da 

carta precatória.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64673 Nr: 711-45.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILHA MOTA MAGALHAES, SEBASTIÃO DE JESUS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO DOMINGOS ALVES, VALDECI 

CONSTANTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYHEMERSON SOUZA MOTA - 

OAB:37393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de busca e apreensão pelo decreto lei n. 911/69, proposta por 

Wilha Mota Magalhães e Sebastião de Jesus Vieira em face de Jucelino 

Domingos Alves e Valdeci Constantino da Silva, todos qualificados nos 

autos, objetivando-se, em síntese, a apreensão do bem descrito na 

exordial.

Com a inicial juntou-se documentos.

É o breve relato.

DECIDO.

Para a concessão da liminar pleiteada, por disposição legal, necessária à 

comprovação da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, tendo a 

parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

 Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, defiro 

a liminar pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o(s) bem(ns) 

com a autora, na pessoa de seu representante legal.

Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade 

da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

EDITAL N°. 009/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Lener Leopoldo 

da Silva Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto 

Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

estabelece a Classificação Definitiva conforme item 7.2 e seguintes do 

Edital 014/2012/GSCP, para Recrutamento de Estagiários, com 

classificação de acordo com a descriminação do curso

* O Edital n° 009/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 010/2018-DF - O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, 

conforme segue abaixo:

* O Edital n° 010/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 011/2018-DF - O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - CURSOS 

DIVERSOS, conforme segue abaixo:

* O Edital n° 011/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45089 Nr: 2809-05.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REISSON ANTÔNIO COELHO - 

OAB:23656, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para CONDENAR o réu JUAREZ DE JESUS SANTOS, vulgo 

“Cheba”, às penas do ART. 217-A, § 1º, e 129, § 1º, I, C/C O ART. 69, 

“CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL.Atento às diretrizes do artigo 68 do 

Código Penal, passo à dosimetria da pena.Analisadas as diretrizes do 

artigo 59 do CP, constato que o réu é primário. No que diz respeito à 

culpabilidade e motivos, verifico que são próprios dos delitos dessa 

natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da 

personalidade. As informações trazidas pelas testemunhas de defesa 

apontam que o réu possui boa conduta social no ambiente de trabalho. Por 

outro lado, as circunstâncias são desfavoráveis, pois o crime foi praticado 

durante a madrugada e em imóvel abandonado, dificultando a possibilidade 

de socorro. As consequências também são desfavoráveis, uma vez que a 

vítima encontra-se abalada emocionalmente por medo de novas 

agressões. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima 

tenha contribuído para a prática do delito. Com base nessas 

considerações, fixo as penas para cada crime da seguinte forma:1) Art. 

217-A, § 1º, do CP: Fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.Não 

concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.PENA DEFINITIVA: 10 (DEZ) ANOS DE 

RECLUSÃO.2) Art. 129, § 1º, I, do CPFixo a pena-base em 2 (dois) anos 

de reclusão.Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, 

nem causas de diminuição ou aumento de pena.PENA DEFINITIVA: 2 

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.Em razão do CONCURSO MATERIAL, devem 

as reprimendas ser somadas, ficando o réu definitivamente condenado à 

pena de 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como deixo de 

aplicar a suspensão condicional da pena, por não estarem presentes os 

requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.Fixo o REGIME FECHADO para 

o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º e 3º, do CP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46005 Nr: 155-11.2018.811.0092

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 46005

Defiro a emenda à inicial de fl. 19/20.

Conforme fl. 28, o exequente informou que o executado efetuou o 

pagamento dos alimentos, restando somente o pagamento dos valores 

referente às despesas odontológicas e o material escolar, no valor de 

R$588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Nesse sentido, intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo de R$588,57 

(quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Alto Taquari/MT, 16 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46101 Nr: 201-97.2018.811.0092

 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: GCDO, JLOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 46101

Despacho

Dê-se vista ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 16 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41835 Nr: 989-48.2017.811.0092

 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: Hernandes Oliveira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS MELEGATI LOURENÇO 

- OAB:378927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 41835

DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 04 

de julho de 2018 às 13:00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 16 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41227 Nr: 659-51.2017.811.0092

 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: Idelfonso Rodrigues Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 41227

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 04 

de julho de 2018 às 12:45min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 16 de abril 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

Despacho

Inicialmente, determino a conversão da ação para o cumprimento de 

sentença.

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 534 

do Novo Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se,

Alto Taquari/MT, 16 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 45070 Nr: 2797-88.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Schlatter Zaparoli, Luiz Renato 

Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 45070

 Considerando o teor da certidão de fl. 74, devolva-se com urgência à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos 

registros cartorários e distribuição.

 Alto Taquari/MT, 16 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 668-52.2013.811.0092

 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: Fábio Mauri Garbúgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO JULIEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Cód. nº 31150

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução movida por Fabio Mauri Garbugio, em face 

de Marco Aurélio Julien, todos já qualificados.

Às (fls.69/70), as partes celebraram acordo, requerendo a homologação 

judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Diante da 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.

Custas pelo executado.

P.I.

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30579 Nr: 47-55.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilsiney Mundim Moraes, Gilberto Aparcido de 

Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARTINS DA SILVA 

- OAB:8707/MS, Neilo Nunes Barbosa - OAB:9114/MS

 Código nº 30579

SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de fls.163/165, adoto-a como razões de 

decidir, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GILBERTO 

APARECIDO DE SOUZA LIMA, em decorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Alto Taquari/MT, 03 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-39.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

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 APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010029-39.2017.8.11.0084; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO MATIAS CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Relatório dispensado, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise ao feito, 

verifica-se que a parte reclamante não foi localizada para intimação 

pessoal quanto à data da audiência conciliatória (certidão negativa), uma 

vez que se mudou para a cidade de Diamantino-MT, conforme certidão do 

acostada aos autos. Com efeito, dispõe o art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95, 

que as partes comunicarão ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Igual norma, 

aliás, consta do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Desta forma, reputo como válida e eficaz a intimação da parte promovente 

para comparecer à audiência de conciliação e, considerando-se sua 

ausência ao ato em questão, a extinção do feito pela contumácia é medida 

que se impõe. Assim, diante da contumácia da parte promovente, julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9099/95. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54/55, Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12623 Nr: 713-05.2005.811.0038

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Paula Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza de Paula (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que decorreu o prazo de suspensão dos 

autos requerido pela parte autora. Razão pela qual abro vistas à parte 

autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98458 Nr: 787-05.2018.811.0038

 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: Camila Dandara Araujo dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

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 
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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 

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.: 98491 Nr: 797-49.2018.811.0038

 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: Nadir Serafim de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (...) 

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 

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 Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99536 Nr: 1233-08.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos, outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 18 de abril de 2018 (quarta-feira), às 17h, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59399 Nr: 103-85.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Fernando Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:MT/ 9.207

 intimação do douto advogado da parte requerida para que no prazo legal 

apresente resposta a acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78566 Nr: 3235-82.2017.811.0038

 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: Gilson Honorato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

arts. 267, VI/NCPC, arts. 354, 485, X c/c 57.Condeno a parte autora no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, 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 -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa.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 – 
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CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78717 Nr: 3301-62.2017.811.0038

 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: Edgar Alves Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO que ao tentar analisar e ler os autos não foi possível 

porque os documentos apresentam erro na vizualiação.

Isso posto, DETERMINO que intime o advogado do requerente para que 

faça nova juntada.

Cumpra.

Às providências.

 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:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da r. decisão judicial de 

ref. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26843 Nr: 294-72.2011.811.0038

 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: Nilza Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do douto advogado da parte autora para manifestar nos autos 

acerca da juntada de ref. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27133 Nr: 584-87.2011.811.0038

 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: Jose Ferreira Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advgada da parte autora para se manifestar nos 

autos, tendo em vista o retorno do TRF em 05/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62185 Nr: 1238-35.2015.811.0038

 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: Valdivina Dias da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

VALDIVINA DIAS DA SILVA, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial - REsp 1173226/RO – 

Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA TURMA - Data 

do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 -, 

bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 

a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar do requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II - e os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24603 Nr: 638-87.2010.811.0038

 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: Adeides de Jesus Brito

 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:

 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 ratificam a audiência de instrução realizada – 

fls. 49/50 – ou se desejam nova produção de prova em audiência de 

instrução, especificando 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 ainda 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.: 78727 Nr: 3305-02.2017.811.0038

 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: Silene Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

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 
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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 

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.: 98448 Nr: 786-20.2018.811.0038

 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: Roseli Ultre Moreira Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

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 

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.: 23956 Nr: 2698-67.2009.811.0038

 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: Joel Marques de Queiróz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. Diante da concordância expressa do credor, 

HOMOLOGO o cálculo realizado pela contadora judicial e reconheço como 

regular o crédito no montante total de R$ 336.969,09 (trezentos e trinta e 

seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos), sendo R$ 

319.298,19 (trezentos e dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e 

dezenove centavos) para a parte autora e R$ 17.670,90 (dezessete mil, 

seiscentos e setenta reais e noventa centavos) em relação aos 

honorários sucumbenciais, com data base 02/2017.Deixo de condenar a 

parte impugnante no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, uma vez que isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss.Diante da sucumbência de ambas 

as partes, uma vez que reconhecido como regular o cálculo da 

Contadoria, deixo de condenar em honorários advocatícios. Certificado o 

trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo 

grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. - e, após, seja 

d a d o  o  p r o s s e g u i m e n t o  d o  n e c e s s á r i o  a o 

pagamento/adimplemento.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 109-63.2013.811.0038

 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: Marques & Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

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

Lima - OAB:3127A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, tendo 

como partes NARQUES & CAETANO LTDA e ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito, em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada.

Foi expedido alvará judicial de levantamento, contudo foram cancelados 

em decorrência de inconsistência nos valores informados.

Isso posto e diante do pedido expresso, EXPEÇO o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado e do beneficiário, quem deverão ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Após, cumpra integralmente a sentença anterior, devendo arquivar os 

autos com as baixas necessárias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66350 Nr: 237-78.2016.811.0038

 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
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 PARTE AUTORA: Wellinton de Lima Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS 

AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. - interposto por WELLINTON DE 

LIMA RIBEIRO e GISELE OLIVEIRA COSTA, em que, no decorrer do 

processo, estabeleceram acordo e requerem a homologação.Os 

requerentes postulam pela homologação do acordo realizado judicialmente 

durante a audiência de conciliação, requerendo a regularização de visitas, 

juntando aos autos os documentos pessoais, e certidão de nascimento 

do(a) filho(a).O Ministério Público manifestou pela homologação.É o relato 

do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, metas 

diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como 

reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.Compulsando 

os autos, constato acordo entre as partes sobre guarda, visitas, conforme 

termo nos autos requerendo sua homologação.Aduz que o pai/genitor 

inciou a ação com o propósito de regulamentar as visitas a sua filha menor 

N. O. R., nascida em 21/05/2015, em razão de a mãe/genitora impedir as 

vistas aos finais de semana.Relata que após audiência de conciliação 

designada, os requerentes entabularam acordo de que o pai/genitor 

poderá visitar a criança em 2 (dois) finais de semana de cada mês, de 

forma alternada.Sendo assim, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por 

WELLINTON DE LIMA RIBEIRO e GISELE OLIVEIRA COSTA. Em 

consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, 

DECIDO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

269, inciso III do Código de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97476 Nr: 269-15.2018.811.0038

 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: ENdS, EAdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de EDSON NUNES DA SILVA e ERISLANE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA- art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 

226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará a usar o nome de 

solteira ERISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA.Condeno as 

partes/interessados no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais eventualmente remanescente, pro rata – 50% (cinquenta por 

cento).Honorários advocatícios da forma pactuada com o 

patrono.Transitada em julgado expeça o competente mandado para 

averbação da sentença no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

e do divórcio à margem do assento de casamento.A seguir, proceda com 

as baixas, anotações necessárias e arquive os autos.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77779 Nr: 2871-13.2017.811.0038

 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: Natanael Soares Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (...) 

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 

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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61764 Nr: 1083-32.2015.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Viegas de Pinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 17h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68811 Nr: 1293-49.2016.811.0038

 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: Nilda Conceição Feles de Oliveira

 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 examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 
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verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 16h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68395 Nr: 1119-40.2016.811.0038

 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: Eunice Israel Oliveira

 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 examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 16h – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 802-42.2016.811.0038

 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: Alzira Machado Barbosa

 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 examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 15h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67449 Nr: 683-81.2016.811.0038

 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 de Lourdes Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 15h – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64699 Nr: 2113-05.2015.811.0038

 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: Francisco Jose Gonçalves

 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 examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 14h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64466 Nr: 2034-26.2015.811.0038

 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: Zenilda Moraes OLiveira

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

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

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 14h – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 1374-32.2015.811.0038

 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: João Firmino de Oliveira

 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 examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 
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produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 07 de junho, às 13h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24072 Nr: 107-98.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 (...) Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANILSON CAMILO 

DA SILVA, por reconhecer ex ofício – CPP, art. 61 - a PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 

109, IV, todos do CP.

Houve pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 775,00 (setecentos e 

setenta e cinco reais), depositada na conta única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso às – fls. 26/29 -, como no caso dos autos não se 

trata de sentença condenatória, DETERMINO a sua devolução/restituição, 

bem como que a intimação seja realizada, nos termos do art. 392, II, do 

CPP.

Nesses termos: “RESP - PROCESSUAL PENAL - FIANÇA - RESTITUIÇÃO - 

A fiança é agregada ao processo a fim de, eventualmente, o réu, quando 

condenado, pagar as custas, as despesas e também a indenização. Em 

caso de extinção da punibilidade pela prescrição, não há condenação, 

cessando o poder de processar do Estado. Deve, pois, ser restituído o 

valor da fiança”. (REsp 124.149/SP, Rel. Ministro LUIZ VICENTE 

CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/1999, DJ 10/05/1999, p. 

233).

Deixo de condenar em taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo ainda isento do pagamento de emolumentos despesas 

e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 

7.603/2001, art. 3º, IV.

Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24348 Nr: 383-32.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Moises de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ihanco Moreira Carvalho - 

OAB:MT/ 16.683, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 (...) Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADILSON MOISÉS 

DE SOUZA, por reconhecer ex ofício – CPP, art. 61 - a PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 

109, V e IV, todos do CP.

Deixo de condenar em taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo ainda isento do pagamento de emolumentos despesas 

e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 

7.603/2001, art. 3º, IV.

Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1347-64.2006.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público, Antonio Ailton Bastos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

ANTÔNIO AILTON BASTOS DE SOUZA, inscrita sob o CPF n. 

49681524187, RG n. 741.746, natural de Iguatú-CE, nascido em 9/11/1970, 

filho de Antônio Tarciso Bastos e Raimunda Alves de Souza, e ABSOLVO 

pela prática do(s) crime(s) no(s) art. 155, § 4°, IV, do CP em virtude de não 

existir provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, 

do CPP.

Deixo de condenar no pagamento das custas, taxas, emolumentos, 

despesas processuais e honorários advocatícios.

Cientifique o(a) representante do Ministério Público – CPP, art. 390 -, em 

havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a 

intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e 

§§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50303 Nr: 82-17.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Patricia do Carmo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

JÉSSICA PATRÍCIA DO CARMO SILVA, inscrita sob o CPF n. 

047.038.771-80, RG n. 22602275 SSP/MT, natural de Araputanga-MT, 

nascida em 4/7/1992, filha de Vanildo Augusto da Silva e Maria do Carmo 

da Penha, e ABSOLVO pela prática do(s) crime(s) no(s) art. 155, § 4°, I e 

IV, do CP e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 em virtude de não existir 

provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP.Deixo de condenar no pagamento das custas, taxas, emolumentos, 

despesas processuais e honorários advocatícios.Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o 

querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte 

ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 

1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..Advirto que no “ato de intimação pessoal do 

réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da sentença. Expressado o 

desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua 

manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo 

com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à secretaria 

do Juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da 

sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado 

para o réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória” - 

CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, cujo documento deverá 

seguir o modelo disponível no sistema informatizado de acompanhamento 

processual – CNGC, art. 1.692, § 4º.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 8603 Nr: 556-03.2003.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Alipio Raimundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 (...) Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em 

atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio LOURIVAL 

ALÍPIO RAIMUNDO, vulgo “NEGUINHO”, brasileiro, convivente, eletricista, 

natural de Centro de Minas-MG, nascido em 26/5/1963, filho de Maria 

Gonçalves Pontes e Joaquim Alípio Raimundo, pelo delito tipificado no 

art.121, “caput” do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 413, do 

Código de Processo Penal. O acusado será definitivamente julgado pelo e. 

Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser designada. Nos 

termos do art. 413, §3º, do CPP, o acusado deverá permanecer solto, 

posto que, permaneceu solto durante a instrução criminal, não havendo 

necessidade de sua prisão. Intime o acusado da presente decisão de 
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pronúncia, tudo de conformidade com o que preceituam os arts. 420 e 

421, ambos do CPP. Ressalto que consta endereço do acusado nos autos 

n. 702-41.2011.811.0013 (52771), CUJO ENDEREÇO INDICADO É RUA 

BERGAMO, JARDIM MIRANDOLA, N. 125, AMERICANA-SP. Preclusa a 

decisão de pronúncia, remetam-se estes autos ao ilustre Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca.

Em respeito ao princípio da inocência, deixo de determinar o lançamento do 

nome do pronunciado no rol dos culpados. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19296 Nr: 317-23.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Tarciano Rocha Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Figueirra 

Junior - OAB:11988

 (...) Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em 

atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio GLEIDSON 

TARCIANO ROCHA PEREIRA, vulgo “GORDO”, brasileiro, solteiro, natural 

de Cáceres-MT, nascido em 25/1/1986, Portador da Cédula de Identidade 

RG n. 1784334-0, e Inscrito no CPF n. 016.272.581-75, filho de Maria 

Tereza Rocha Pereira, pelo delito tipificado no art.121, § 2º, II e IV, c/c art. 

14, II, e art. 73, caput, última parte, todos do CP, o que faço com fulcro no 

art. 413, do Código de Processo Penal. O acusado será definitivamente 

julgado pelo E. Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser 

designada. Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, o acusado deverá 

permanecer solto, posto que, permaneceu solto durante a instrução 

criminal, não havendo necessidade de sua prisão. Intime o acusado da 

presente decisão de pronúncia, tudo de conformidade com o que 

preceituam os arts. 420 e 421, ambos do CPP. Preclusa a decisão de 

pronúncia, remetam-se estes autos ao ilustre Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Processo Número: 1000262-40.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR BRASOLOTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000262-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DINAMAR BRASOLOTO 

DOS REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por DINAMAR BRASOLOTO DOS REIS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, em que, durante AUDIÊNCIA, 

essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação. É o 

necessário. Decido. Em audiência de conciliação a requerida ofereceu 

proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor (11792633), nos seguintes 

termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento em até 60 dias da 

importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o cancelamento 

da linha telefônica nº (65) 99954-9225, contrato nº 0225771257, bem 

como o cancelamento dos débitos e exclusão do nome da autora do 

SPC/SERASA e isenção de multa contratual, todos no prazo de 30 dias”. A 

requerida anexou aos autos (id. 12385020), comprovante de deposito 

judicial. Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Informe os dados bancários para expedição de Alvará de 

Levantamento Judicial. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de 

aguardar eventual cumprimento da transação, arquive imediatamente – 

CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e 

ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000262-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DINAMAR BRASOLOTO 

DOS REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por DINAMAR BRASOLOTO DOS REIS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, em que, durante AUDIÊNCIA, 

essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação. É o 

necessário. Decido. Em audiência de conciliação a requerida ofereceu 

proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor (11792633), nos seguintes 

termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento em até 60 dias da 

importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o cancelamento 

da linha telefônica nº (65) 99954-9225, contrato nº 0225771257, bem 

como o cancelamento dos débitos e exclusão do nome da autora do 

SPC/SERASA e isenção de multa contratual, todos no prazo de 30 dias”. A 

requerida anexou aos autos (id. 12385020), comprovante de deposito 

judicial. Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 
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avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Informe os dados bancários para expedição de Alvará de 

Levantamento Judicial. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de 

aguardar eventual cumprimento da transação, arquive imediatamente – 

CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e 

ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE TOMAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000115-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUCIENE TOMAZ DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes LUCIENE TOMAZ DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A.. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Havendo preliminares 

passo a analisa-las. Indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez 

que a negativação em discussão foi feita pela requerida, não havendo que 

se falar em ilegitimidade. Ademais, trata-se de empresas do mesmo grupo 

econômico, que, embora distintas juridicamente, exercem conjuntamente 

suas atividades. Aplica-se ao caso a teoria da aparência para 

reconhecimento da legitimidade do requerido para permanecer e 

responder pelo pleito inicial. Neste sentido: "Ementa: Agravo de 

instrumento. Legitimidade passiva de instituição financeira. Banco que 

integra o mesmo grupo econômico da seguradora, que deu origem a 

débitos controversos em conta-corrente do agravante. Aplicação da teoria 

da aparência. A legitimidade passivado banco Bradesco S/A, respeitado o 

entendimento contrário do dd juízo a quo, pode ser aferida por dois 

motivos principais: trata-se de instituição pertencente ao mesmo 

conglomerado econômico do Bradesco Vida e Previdência; o débito 

reputado indevido, que motivou o ajuizamento da ação, foi indicado na 

conta corrente que o agravante mantém junto ao banco Bradesco S/AS 

(fls. 165); recurso provido. decisão reformada.". (TJ-SP - Agravo de 

Instrumento AI 20943320320158260000 SP 2094332-03.2015.8.26.0000 

(TJ-SP)Data de publicação: 03/07/2015). Afasto, inicialmente, a preliminar 

de falta de interesse de agir, pois não há exigência legal que obrigue o 

esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação judicial. 

Passo a analisar o mérito. Sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente inserido nos bancos de dados de restrição ao crédito por 

um débito que desconhece. Aduz, outrossim, que tais fatos lhe causaram 

danos morais. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação gastos com 

cartão de crédito e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. Em análise aos documentos anexados entendo 

que não assiste razão a parte autora. Como se vê dos documentos 

anexados com a contestação, a requerente possui uma conta bancária 

junto a requerida, utilizando o cartão de crédito que lhe foi fornecido, 

gerando custos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação do reclamante em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de 

auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Da mesma forma, evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 1 % e de honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. À submissão 

do Juíz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE TOMAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000115-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUCIENE TOMAZ DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes LUCIENE TOMAZ DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A.. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Havendo preliminares 

passo a analisa-las. Indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez 

que a negativação em discussão foi feita pela requerida, não havendo que 

se falar em ilegitimidade. Ademais, trata-se de empresas do mesmo grupo 

econômico, que, embora distintas juridicamente, exercem conjuntamente 

suas atividades. Aplica-se ao caso a teoria da aparência para 

reconhecimento da legitimidade do requerido para permanecer e 

responder pelo pleito inicial. Neste sentido: "Ementa: Agravo de 

instrumento. Legitimidade passiva de instituição financeira. Banco que 

integra o mesmo grupo econômico da seguradora, que deu origem a 

débitos controversos em conta-corrente do agravante. Aplicação da teoria 

da aparência. A legitimidade passivado banco Bradesco S/A, respeitado o 

entendimento contrário do dd juízo a quo, pode ser aferida por dois 

motivos principais: trata-se de instituição pertencente ao mesmo 

conglomerado econômico do Bradesco Vida e Previdência; o débito 

reputado indevido, que motivou o ajuizamento da ação, foi indicado na 

conta corrente que o agravante mantém junto ao banco Bradesco S/AS 

(fls. 165); recurso provido. decisão reformada.". (TJ-SP - Agravo de 

Instrumento AI 20943320320158260000 SP 2094332-03.2015.8.26.0000 

(TJ-SP)Data de publicação: 03/07/2015). Afasto, inicialmente, a preliminar 

de falta de interesse de agir, pois não há exigência legal que obrigue o 

esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação judicial. 

Passo a analisar o mérito. Sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente inserido nos bancos de dados de restrição ao crédito por 

um débito que desconhece. Aduz, outrossim, que tais fatos lhe causaram 

danos morais. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação gastos com 

cartão de crédito e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. Em análise aos documentos anexados entendo 

que não assiste razão a parte autora. Como se vê dos documentos 

anexados com a contestação, a requerente possui uma conta bancária 

junto a requerida, utilizando o cartão de crédito que lhe foi fornecido, 

gerando custos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação do reclamante em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de 

auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Da mesma forma, evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 1 % e de honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. À submissão 

do Juíz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000007-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIEL ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS, movida por ELIEL ALVES DE MOURA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Pelo que se extrai da peça 

inaugural, e dos documentos que acompanham, a parte autora é usuária 

dos serviços de telefonia móvel nº 65 99672 3259, ofertados pela 

empresa demandada, cujo plano incialmente contratado era o denominado 

vivo controle no valor mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e 

nove centavos). Todavia, diante das ofertas realizadas via telefone pela 

empresa demandada, mudou para o plano “vivo PÓS 2GB” cujo pagamento 

mensal seria no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos), contudo, a fatura apresentou o valor de R$ 253,73 

(duzentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), com 

vencimento em 03/03/2017. Afirma ainda que recebeu outras 2 (duas) 

faturas referentes ao mês 2/2017, nos valores de R$ 252,74 (duzentos e 

cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e R$ 344,62 

(trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com 

vencimentos em 25/02/2017 e 13/03/2017, cuja orientação da atendente 

da reclamada foi de pagar adimplir apenas a fatura de vencimento em 

03/03/2013, pois daria baixa nas demais, assim como retornaria o plano do 

reclamante ao original – Controle, contudo, em que pese o adimplemento, 

teve os serviços da linha móvel bloqueados em 10/02/2017. Diante das 

tentativas frustradas em resolver o problema pela via administrativa, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

na peça de bloqueio, a parte ré defende a regularidade na prestação de 

seus serviços, eis que foram regularmente contratados pela parte autora, 

afirma que não há provas dos fatos constitutivos do direito da parte 

autora, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita perpetrada, 

inexistindo assim, responsabilidade reparatória. Ao final pugna pela 
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improcedência dos pedidos contidos na pretensão autoral. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Constato que apesar das 

argumentações trazidas pela parte ré em sua defesa, não há como 

afastar a sua responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, vez que, 

não se desincumbiu de comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. 

Verifica-se que fora ofertado ao autor a troca de plano para o serviço 

pós-pago com valor fixo, contudo, esse recebeu 3 faturas com valores 

muito superiores ao ofertado. Pode-se observar que na fatura de R$ 

344,62 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 

com vencimentos em 13/03/2017, foram cobrados do autor além do plano 

“Vivo Pós 2GB”, o valor de R$ 231,81 (duzentos e trinta e um reais e 

oitenta e um centavos) referente a ligações de longa distância e ainda a 

quantia de R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos) 

referente e serviços de terceiros (id. 5541547). No que concerne a 

cobrança das ligações de longa distância não foi a requerida capaz de 

justificar a validade da cobrança, haja vista que, o plano ofertado possuía 

ligações ilimitadas para móvel Vivo e Fixo, e ainda 70 (setenta) minutos 

para outra operadora, não demonstrando o consumo superior pelo autor. 

Ademais, a reclamada apenas se ocupou em alegar em sua contestação 

que o autor utilizou serviços não abarcados pelo plano, sem justificar 

quais serviços seriam estes, e até mesmo quando foram contratados e o 

valor cobrado por cada serviço, esclarecimentos mínimos. Tendo em vista, 

que não carreou aos autos nenhum documento apto a comprovar a 

legalidade das cobranças realizadas na mencionada linha de telefonia 

móvel diversamente do plano contratado pela parte autora, sequer trouxe 

aos autos extrato de consumo, gravação das ligações de adesão ao plano 

ofertado e ainda os serviços de terceiros supostamente contratados pelo 

autor, não procurando solucionar o problema administrativamente. Bem 

assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito 

da parte Autora – art. 333, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência, a 

reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela 

parte autora é medida que se impõe. A devolução em dobro verifica-se 

quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a 

existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano 

justificável por parte do fornecedor. Assim, atendidos os requisitos o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe 

que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento 

da quantia despendida, devidamente comprovada correspondente ao valor 

R$ 377,48 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), já 

na forma dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, e não 

ressarcidos administrativamente, sob pena de enriquecimento sem causa 

da parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). Quanto à alegação de 

que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza cobrança diversa do plano contratado, isto é, não 

disponibiliza a prestação do serviço de telefonia de forma eficiente, e 

adequada, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o 

princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os 

contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, 

até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DETERMINAR o imediato DESBLOQUEIO DA LINHA TELEFONICA do 

autor n. 65 996723259, no que se refere aos débitos discutidos nos autos 

(fatura fevereiro de 2017), bem como retornar a linha telefônica móvel 

para o plano vivo controle R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos), sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia 

de descumprimento, até o limite de R$. 8.000,00 (oito mil reais), quando 

deverá ser reavaliada; - TORNAR DEFINITIVA a liminar no que se refere a 

abstenção de inclusão – obrigação de não fazer – e, caso já tenha 

lançado, realize/faça a exclusão – obrigação de fazer - do nome de ELIEL 

ALVES DE MOURA, dos registros/banco de dados; - REVOGAR a parte da 

decisão liminar referente a determinação de pagamento 

PAGAMENTO/ADIMPLEMENTO da diferença em aberto, da fatura de R$ 

344,62 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 

vencida em 13/3/2017; - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar ao 

reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, 

art. 940 -, no valor de R$ 377,48 (trezentos e setenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 
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CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 07 de abril de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000007-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIEL ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS, movida por ELIEL ALVES DE MOURA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Pelo que se extrai da peça 

inaugural, e dos documentos que acompanham, a parte autora é usuária 

dos serviços de telefonia móvel nº 65 99672 3259, ofertados pela 

empresa demandada, cujo plano incialmente contratado era o denominado 

vivo controle no valor mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e 

nove centavos). Todavia, diante das ofertas realizadas via telefone pela 

empresa demandada, mudou para o plano “vivo PÓS 2GB” cujo pagamento 

mensal seria no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos), contudo, a fatura apresentou o valor de R$ 253,73 

(duzentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), com 

vencimento em 03/03/2017. Afirma ainda que recebeu outras 2 (duas) 

faturas referentes ao mês 2/2017, nos valores de R$ 252,74 (duzentos e 

cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e R$ 344,62 

(trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com 

vencimentos em 25/02/2017 e 13/03/2017, cuja orientação da atendente 

da reclamada foi de pagar adimplir apenas a fatura de vencimento em 

03/03/2013, pois daria baixa nas demais, assim como retornaria o plano do 

reclamante ao original – Controle, contudo, em que pese o adimplemento, 

teve os serviços da linha móvel bloqueados em 10/02/2017. Diante das 

tentativas frustradas em resolver o problema pela via administrativa, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

na peça de bloqueio, a parte ré defende a regularidade na prestação de 

seus serviços, eis que foram regularmente contratados pela parte autora, 

afirma que não há provas dos fatos constitutivos do direito da parte 

autora, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita perpetrada, 

inexistindo assim, responsabilidade reparatória. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na pretensão autoral. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Constato que apesar das 

argumentações trazidas pela parte ré em sua defesa, não há como 

afastar a sua responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, vez que, 

não se desincumbiu de comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. 

Verifica-se que fora ofertado ao autor a troca de plano para o serviço 

pós-pago com valor fixo, contudo, esse recebeu 3 faturas com valores 

muito superiores ao ofertado. Pode-se observar que na fatura de R$ 

344,62 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 

com vencimentos em 13/03/2017, foram cobrados do autor além do plano 

“Vivo Pós 2GB”, o valor de R$ 231,81 (duzentos e trinta e um reais e 

oitenta e um centavos) referente a ligações de longa distância e ainda a 

quantia de R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos) 

referente e serviços de terceiros (id. 5541547). No que concerne a 

cobrança das ligações de longa distância não foi a requerida capaz de 

justificar a validade da cobrança, haja vista que, o plano ofertado possuía 

ligações ilimitadas para móvel Vivo e Fixo, e ainda 70 (setenta) minutos 

para outra operadora, não demonstrando o consumo superior pelo autor. 

Ademais, a reclamada apenas se ocupou em alegar em sua contestação 

que o autor utilizou serviços não abarcados pelo plano, sem justificar 

quais serviços seriam estes, e até mesmo quando foram contratados e o 

valor cobrado por cada serviço, esclarecimentos mínimos. Tendo em vista, 

que não carreou aos autos nenhum documento apto a comprovar a 

legalidade das cobranças realizadas na mencionada linha de telefonia 

móvel diversamente do plano contratado pela parte autora, sequer trouxe 

aos autos extrato de consumo, gravação das ligações de adesão ao plano 

ofertado e ainda os serviços de terceiros supostamente contratados pelo 

autor, não procurando solucionar o problema administrativamente. Bem 

assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito 

da parte Autora – art. 333, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência, a 

reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela 

parte autora é medida que se impõe. A devolução em dobro verifica-se 

quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a 

existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano 

justificável por parte do fornecedor. Assim, atendidos os requisitos o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe 

que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento 

da quantia despendida, devidamente comprovada correspondente ao valor 

R$ 377,48 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), já 

na forma dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, e não 

ressarcidos administrativamente, sob pena de enriquecimento sem causa 

da parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). Quanto à alegação de 

que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza cobrança diversa do plano contratado, isto é, não 

disponibiliza a prestação do serviço de telefonia de forma eficiente, e 

adequada, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o 

princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os 

contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, 

até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DETERMINAR o imediato DESBLOQUEIO DA LINHA TELEFONICA do 

autor n. 65 996723259, no que se refere aos débitos discutidos nos autos 

(fatura fevereiro de 2017), bem como retornar a linha telefônica móvel 

para o plano vivo controle R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos), sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia 

de descumprimento, até o limite de R$. 8.000,00 (oito mil reais), quando 

deverá ser reavaliada; - TORNAR DEFINITIVA a liminar no que se refere a 

abstenção de inclusão – obrigação de não fazer – e, caso já tenha 

lançado, realize/faça a exclusão – obrigação de fazer - do nome de ELIEL 

ALVES DE MOURA, dos registros/banco de dados; - REVOGAR a parte da 

decisão liminar referente a determinação de pagamento 

PAGAMENTO/ADIMPLEMENTO da diferença em aberto, da fatura de R$ 

344,62 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 

vencida em 13/3/2017; - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar ao 

reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, 

art. 940 -, no valor de R$ 377,48 (trezentos e setenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 07 de abril de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010178-47.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por FÁBIO DE JESUS ALVES em desfavor de 

CLARO S.A. Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Da Preliminar Processual 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas produzidas 
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no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento, porque 

se trata de matéria fática e as questões técnicas não terem a 

complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é prescindível, 

estando firmada a competência do Juizado Especial Cível para a causa. 

Passo a analisar o mérito. Pelo que se extrai da inicial e dos documentos 

que acompanham a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos 

restritivos de crédito por um débito no valor de R$ 2.099,52 (dois mil, 

noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos),de responsabilidade da 

ré. Contudo, argumenta a parte autora que a aludida negativação é 

indevida, que desconhece a origem de tais débitos, pois, não é cliente da 

parte ré, como também, não possui qualquer relação jurídica com a 

mesma. Diante dos transtornos vivenciados decorrentes da aludida 

restrição que pesa sob seu nome, e da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Por outro lado, o Réu em sua defesa, pugna pela total 

improcedência da demanda, defende a existência de relação jurídica entre 

as partes, derivada dos contratos nº 129403883 e 129406171, referente 

as linhas (65) 9213-1707 e (65) 9307-9307. Afirma a regularidade da 

transação pactuada, sendo que adotou todas as cautelas necessárias à 

celebração do contrato, a legitimidade da inserção do nome da parte autor 

nos órgãos restritivos sendo decorrente do inadimplemento do 

mencionado contrato. Na oportunidade, a reclamada a fim comprovar as 

suas alegações, anexa em sua defesa, faturas mensais, o instrumento 

contratual assinado. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Ao 

analisar os documentos juntados aos autos, os quais possuem 

supostamente assinatura da parte reclamante (id. 5361288), constato que 

não guardam semelhança entre a assinatura constante no contrato 

apresentado pela parte reclamada, com a assinatura aposta nos 

documentos que acompanham a peça inaugural. Do mesmo modo, as 

informações existentes no aludido contrato trazido pela parte ré, 

demonstra que os dados apresentados como, por exemplo, endereço, são 

dissonantes dos reais dados pessoais da parte autora, ou seja, apenas 

confirmam que esta não realizou qualquer transação com a parte ré. 

Ademais, a requerida não anexou aos autos nenhuma cópia de 

documentos pessoais ou comprovante de endereço, documentos mínimos 

exigidos para abertura de qualquer contrato. Assim, entendo que restou 

caracterizada a falha na prestação de serviço da parte demandada, que 

deveria ter agido, no mínimo, com maior zelo, no momento da citada 

contratação, já que assume a possibilidade de contratação por parte de 

terceiro, o que de maneira alguma deve onerar a parte reclamante. Ao lado 

disso, não merece guarida o seu pedido de aplicação da súmula 385 do 

STJ no presente caso, conforme devidamente comprovado pela parte 

autora em sede de impugnação, as negativações preexistentes que pesa 

sob seu nome estão sendo discutidas judicialmente. Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com 

fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

TORNAR DEFINITIVA a DECISÃO proferida em um exame sumário que 

antecipou os efeitos da tutela (id. 5361253); - DECLARAR a INEXISTÊNCIA 

da RELAÇÃO JURÍDICA que originou os débitos discutidos in casu 

oriundos da negativação indevida, e determinar que a parte Ré realize 

CANCELAMENTO dos contratos nº 129403883 e 129406171 e ainda dos 

nº de telefone (65) 9210-9696, (65) 9312-1984, (65) 9213-1707 e (65) 

9307-9307, bem como, se ABSTENHA de cobra-los de qualquer forma, 

sob pena de multa diária equivalente ao TRIPLO do que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Deixo de condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado, não havendo requerimento de execução no prazo de 

06 (seis) meses, arquivem-se os presentes autos, com fundamento no art. 

475-J, § 5º, do Código de Processo Civil. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 14 de abril de 2018. Aisi Anne Lima 
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Tiago Juíza Leiga _________________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010178-47.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por FÁBIO DE JESUS ALVES em desfavor de 

CLARO S.A. Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Da Preliminar Processual 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas produzidas 

no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento, porque 

se trata de matéria fática e as questões técnicas não terem a 

complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é prescindível, 

estando firmada a competência do Juizado Especial Cível para a causa. 

Passo a analisar o mérito. Pelo que se extrai da inicial e dos documentos 

que acompanham a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos 

restritivos de crédito por um débito no valor de R$ 2.099,52 (dois mil, 

noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos),de responsabilidade da 

ré. Contudo, argumenta a parte autora que a aludida negativação é 

indevida, que desconhece a origem de tais débitos, pois, não é cliente da 

parte ré, como também, não possui qualquer relação jurídica com a 

mesma. Diante dos transtornos vivenciados decorrentes da aludida 

restrição que pesa sob seu nome, e da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Por outro lado, o Réu em sua defesa, pugna pela total 

improcedência da demanda, defende a existência de relação jurídica entre 

as partes, derivada dos contratos nº 129403883 e 129406171, referente 

as linhas (65) 9213-1707 e (65) 9307-9307. Afirma a regularidade da 

transação pactuada, sendo que adotou todas as cautelas necessárias à 

celebração do contrato, a legitimidade da inserção do nome da parte autor 

nos órgãos restritivos sendo decorrente do inadimplemento do 

mencionado contrato. Na oportunidade, a reclamada a fim comprovar as 

suas alegações, anexa em sua defesa, faturas mensais, o instrumento 

contratual assinado. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Ao 

analisar os documentos juntados aos autos, os quais possuem 

supostamente assinatura da parte reclamante (id. 5361288), constato que 

não guardam semelhança entre a assinatura constante no contrato 

apresentado pela parte reclamada, com a assinatura aposta nos 

documentos que acompanham a peça inaugural. Do mesmo modo, as 

informações existentes no aludido contrato trazido pela parte ré, 

demonstra que os dados apresentados como, por exemplo, endereço, são 

dissonantes dos reais dados pessoais da parte autora, ou seja, apenas 

confirmam que esta não realizou qualquer transação com a parte ré. 

Ademais, a requerida não anexou aos autos nenhuma cópia de 

documentos pessoais ou comprovante de endereço, documentos mínimos 

exigidos para abertura de qualquer contrato. Assim, entendo que restou 

caracterizada a falha na prestação de serviço da parte demandada, que 

deveria ter agido, no mínimo, com maior zelo, no momento da citada 

contratação, já que assume a possibilidade de contratação por parte de 

terceiro, o que de maneira alguma deve onerar a parte reclamante. Ao lado 

disso, não merece guarida o seu pedido de aplicação da súmula 385 do 

STJ no presente caso, conforme devidamente comprovado pela parte 

autora em sede de impugnação, as negativações preexistentes que pesa 

sob seu nome estão sendo discutidas judicialmente. Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com 

fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

TORNAR DEFINITIVA a DECISÃO proferida em um exame sumário que 

antecipou os efeitos da tutela (id. 5361253); - DECLARAR a INEXISTÊNCIA 

da RELAÇÃO JURÍDICA que originou os débitos discutidos in casu 

oriundos da negativação indevida, e determinar que a parte Ré realize 

CANCELAMENTO dos contratos nº 129403883 e 129406171 e ainda dos 

nº de telefone (65) 9210-9696, (65) 9312-1984, (65) 9213-1707 e (65) 

9307-9307, bem como, se ABSTENHA de cobra-los de qualquer forma, 

sob pena de multa diária equivalente ao TRIPLO do que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Deixo de condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado, não havendo requerimento de execução no prazo de 

06 (seis) meses, arquivem-se os presentes autos, com fundamento no art. 

475-J, § 5º, do Código de Processo Civil. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 14 de abril de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _________________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDEL RAYANNE ROCHA TOMAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000364-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: M R NEVES DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: SINDEL RAYANNE ROCHA TOMAZ PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE COBRANÇA - rito da Lei n. 

9.099/95, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, proposta por M R NEVES DE 

OLIVEIRA – ME em desfavor de SINDEL RAYANNE ROCHA TOMAZ, em 

que, durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de 

homologação. É o necessário. Decido. Em audiência de conciliação a 

requerida ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor 

(12101783), nos seguintes termos: “ à reclamada se compromete a 

efetuar o pagamento de R$ 326,77 (trezentos e vinte e seis reais e 

setenta e sete centavos), a ser pago em 03 parcelas iguais, mensais e 

sucessivas, no valor de R$ 108,92 (cento e oito reais e noventa e dois 

centavos), com vencimento de cada parcela no dia 10 de cada mês, com 

pagamento da primeira parcela no dia 10/04/2018, por meio de deposito 

bancário: Agencia 0801, conta corrente 14.124-0, CPF: 631.149.171-00, 

Banco Bradesco S/A. Em caso de descumprimento fica estipulado multa 

no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a parcela inadimplida”. Isso 

posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-92.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DAYANE SARDINHA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000362-92.2017.8.11.0038 REQUERENTE: M R NEVES DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: JESSICA DAYANE SARDINHA DE ARAUJO PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE COBRANÇA - rito da Lei n. 

9.099/95, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, proposta por M R NEVES DE 

OLIVEIRA – ME em desfavor de JESSICA DAYANE SARDINHA DE 

ARAUJO, em que, durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente 

apenas de homologação. É o necessário. Decido. Em audiência de 

conciliação a requerida ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita 
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pelo autor (id. 12101764), nos seguintes termos: “ à reclamada se 

compromete a efetuar o pagamento de R$ 945,56 (novecentos e quarenta 

e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mediante entrada no valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o qual foi pago em audiência de 

conciliação. O montante restante será pago em 04 parcelas iguais, 

mensais e sucessivas, no valor de R$ 173,89 (cento e setenta e três reais 

e oitenta e nove centavos), com vencimento de cada parcela no dia 26 de 

cada mês, com pagamento da primeira parcela no dia 26/03/2018, por meio 

de deposito bancário: Agencia 0801, conta corrente 14.124-0, CPF: 

631.149.171-00, Banco Bradesco S/A. Em caso de descumprimento fica 

estipulado multa no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a parcela 

inadimplida”. Isso posto e considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA JULIANA MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000356-85.2017.8.11.0038 REQUERENTE: M R NEVES DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: CASSIA JULIANA MACEDO PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE COBRANÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e 

ss. c/c CPC e NCPC -, proposta por M R NEVES DE OLIVEIRA – ME em 

desfavor de CASSIA JULIANA MACEDO, em que, durante AUDIÊNCIA, 

essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação. É o 

necessário. Decido. Em audiência de conciliação a requerida ofereceu 

proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor (id. 11792724), nos 

seguintes termos: “ à reclamada se compromete a efetuar o pagamento de 

R$ 878,46 (oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), 

em 03 parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 292,82 

(duzentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), com 

vencimento da primeira parcela no dia 15/03/2018, a segunda parcela com 

vencimento em 15/04/2018 e a terceira e última parcela com vencimento 

em 15/05/2018, por meio de deposito bancário: Agencia 0801, conta 

corrente 14.124-0, CPF: 631.149.171-00, Banco Bradesco S/A. Em caso 

de descumprimento fica estipulado multa no importe de 50% (cinquenta por 

cento) sobre a parcela inadimplida”. Isso posto e considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010129-69.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO 

em desfavor de MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, em que requer anulação de 

multa c/c danos morais. É o necessário. Decido. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 427 de 538



mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que foi indevidamente multada/sancionada em 2 

(dois) salários mínimos e no ano de 2015, por ter descumprido Lei 

Municipal n. 153/92, art. 33, decorrente de suposto despejo de água em 

via pública. Aduz que o esgoto de sua residência é despejado em fossa 

asséptica situado no terreno e inexistir conduta a ensejar aquela multa, 

pois laudo técnico de vistoria realizada por arquiteto urbanista aponta 

inexistir encanamento com vazamento, sendo as únicas tubulações do 

local a calha para água pluvial e da rede municipal de água com emendas, 

possível causa dos vazamentos Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. A liminar foi 

indeferida (id. 5465051) Por outro lado, a parte Reclamada em contestação 

defende a regularidade em exercer seu poder de polícia, tendo a autora se 

negado a atender as notificações anteriores, não restando alternativa a 

não ser a aplicação de multa, bem como inexistência de dano moral, pois a 

referida multa decorre de ato causado pela própria requerente. Por fim 

pede pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem 

à configuração do ato ilícito por parte da reclamada, tendo apenas 

exercido seu poder de polícia, em razão da relutância da autora em 

cumprir a legislação municipal, pois já havia sido notificada anteriormente e 

não comprovou ter solucionado. Pelo contrário, observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar com as alegações 

aduzidas pela defesa, notadamente, pela oitiva das testemunhas em 

audiência de instrução em julgamento que foram categorias ao afirmar que 

ocorreram várias denúncias de vizinhos da autora, em razão do 

vazamento de agua, e em analise em loco foi verificado tratar-se de água 

com sabão e ainda restos de comida, como arroz, sendo reconhecido em 

audiência que a mesma alimenta seus cães com arroz. Ademais, o laudo 

apresentado pela requerente foi elaborado em data posterior a ocorrência 

e multa, não comprovando que na época não havia vazamentos advindo 

de sua residência. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte autora, portanto, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe ao presente caso. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 13 de 

abri l  de 2018. Ais i  Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010129-69.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO 

em desfavor de MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, em que requer anulação de 

multa c/c danos morais. É o necessário. Decido. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que foi indevidamente multada/sancionada em 2 

(dois) salários mínimos e no ano de 2015, por ter descumprido Lei 

Municipal n. 153/92, art. 33, decorrente de suposto despejo de água em 

via pública. Aduz que o esgoto de sua residência é despejado em fossa 

asséptica situado no terreno e inexistir conduta a ensejar aquela multa, 

pois laudo técnico de vistoria realizada por arquiteto urbanista aponta 

inexistir encanamento com vazamento, sendo as únicas tubulações do 

local a calha para água pluvial e da rede municipal de água com emendas, 

possível causa dos vazamentos Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. A liminar foi 

indeferida (id. 5465051) Por outro lado, a parte Reclamada em contestação 

defende a regularidade em exercer seu poder de polícia, tendo a autora se 

negado a atender as notificações anteriores, não restando alternativa a 

não ser a aplicação de multa, bem como inexistência de dano moral, pois a 

referida multa decorre de ato causado pela própria requerente. Por fim 

pede pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem 

à configuração do ato ilícito por parte da reclamada, tendo apenas 

exercido seu poder de polícia, em razão da relutância da autora em 

cumprir a legislação municipal, pois já havia sido notificada anteriormente e 

não comprovou ter solucionado. Pelo contrário, observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar com as alegações 

aduzidas pela defesa, notadamente, pela oitiva das testemunhas em 

audiência de instrução em julgamento que foram categorias ao afirmar que 

ocorreram várias denúncias de vizinhos da autora, em razão do 

vazamento de agua, e em analise em loco foi verificado tratar-se de água 

com sabão e ainda restos de comida, como arroz, sendo reconhecido em 

audiência que a mesma alimenta seus cães com arroz. Ademais, o laudo 

apresentado pela requerente foi elaborado em data posterior a ocorrência 

e multa, não comprovando que na época não havia vazamentos advindo 

de sua residência. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte autora, portanto, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe ao presente caso. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 
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na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 13 de 

abri l  de 2018. Ais i  Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010150-79.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. DUTRA DOS SANTOS PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL MONTENEVE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010150-79.2015.8.11.0038 REQUERENTE: A. DUTRA DOS SANTOS 

PAPELARIA - ME REQUERIDO: HOTEL MONTENEVE LTDA - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes A. DUTRA DOS SANTOS PAPELARIA - ME e HOTEL MONTENEVE 

LTDA - ME, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Ademais, verifico que há valor constrito/bloqueado e que 

deve ser devolvido para a parte devedora/executada. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário, 

razão pela qual deverá a parte devedora/executada apresentar os dados 

para a expedição do alvará judicial de levantamento, entre os quais o CPF 

ou CNPJ do titular, banco, agência e conta bancária. Em que pese o pedido 

expresso da parte credora/exequente, deixo de expedir o alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário ou do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito, porque se limitou em informar o banco, 

agência e conta, mas não o fez em relação ao CPF ou CNPJ do titular, 

razão pela qual DETERMINO que o faça. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 12:15:19. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010150-79.2015.8.11.0038 REQUERENTE: A. DUTRA DOS SANTOS 

PAPELARIA - ME REQUERIDO: HOTEL MONTENEVE LTDA - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes A. DUTRA DOS SANTOS PAPELARIA - ME e HOTEL MONTENEVE 

LTDA - ME, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Ademais, verifico que há valor constrito/bloqueado e que 

deve ser devolvido para a parte devedora/executada. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário, 

razão pela qual deverá a parte devedora/executada apresentar os dados 

para a expedição do alvará judicial de levantamento, entre os quais o CPF 

ou CNPJ do titular, banco, agência e conta bancária. Em que pese o pedido 

expresso da parte credora/exequente, deixo de expedir o alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário ou do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito, porque se limitou em informar o banco, 

agência e conta, mas não o fez em relação ao CPF ou CNPJ do titular, 

razão pela qual DETERMINO que o faça. As intimações no Juizado Especial 
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serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 12:15:19. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-44.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. ALVARENGA TOPOGRAFIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010066-44.2016.8.11.0038 REQUERENTE: W. A. ALVARENGA 

TOPOGRAFIA - ME REQUERIDO: BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A, 

BANCO DO BRASIL S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por W. A. ALVARENGA TOPOGRAFIA - ME, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedido de modificação, sob a alegação de que o processo foi 

extinto sem o integral adimplemento da obrigação pelo codevedor solidário, 

quem, em contrarrazões, informou o pagamento e pugnou pelo 

improvimento. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação, sob a alegação 

de que o processo foi extinto sem o integral adimplemento da obrigação 

pelo codevedor solidário, quem, em contrarrazões, informou o pagamento 

e pugnou pelo improvimento. Ao analisar a integralidade do processo 

eletrônico, verifico que ocorreu o adimplemento integral do objeto da lide, 

sendo prescindível qualquer modificação da sentença extintiva pelo 

adimplemento/pagamento. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário e para liberação 

do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 12:47:37. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-44.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. ALVARENGA TOPOGRAFIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010066-44.2016.8.11.0038 REQUERENTE: W. A. ALVARENGA 

TOPOGRAFIA - ME REQUERIDO: BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A, 

BANCO DO BRASIL S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por W. A. ALVARENGA TOPOGRAFIA - ME, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedido de modificação, sob a alegação de que o processo foi 

extinto sem o integral adimplemento da obrigação pelo codevedor solidário, 

quem, em contrarrazões, informou o pagamento e pugnou pelo 

improvimento. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação, sob a alegação 

de que o processo foi extinto sem o integral adimplemento da obrigação 
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pelo codevedor solidário, quem, em contrarrazões, informou o pagamento 

e pugnou pelo improvimento. Ao analisar a integralidade do processo 

eletrônico, verifico que ocorreu o adimplemento integral do objeto da lide, 

sendo prescindível qualquer modificação da sentença extintiva pelo 

adimplemento/pagamento. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário e para liberação 

do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 12:47:37. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-44.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. ALVARENGA TOPOGRAFIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010066-44.2016.8.11.0038 REQUERENTE: W. A. ALVARENGA 

TOPOGRAFIA - ME REQUERIDO: BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A, 

BANCO DO BRASIL S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por W. A. ALVARENGA TOPOGRAFIA - ME, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedido de modificação, sob a alegação de que o processo foi 

extinto sem o integral adimplemento da obrigação pelo codevedor solidário, 

quem, em contrarrazões, informou o pagamento e pugnou pelo 

improvimento. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão e pedido de modificação, sob a alegação 

de que o processo foi extinto sem o integral adimplemento da obrigação 

pelo codevedor solidário, quem, em contrarrazões, informou o pagamento 

e pugnou pelo improvimento. Ao analisar a integralidade do processo 

eletrônico, verifico que ocorreu o adimplemento integral do objeto da lide, 

sendo prescindível qualquer modificação da sentença extintiva pelo 

adimplemento/pagamento. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário e para liberação 

do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 12:47:37. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000016-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

FERNANDES ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DE 

LOURDES ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, vez que não está presente nenhuma das 

causas que ensejam sua decretação, já que os pedidos são claros e da 

narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tanto que permitiram 

a apresentação de defesa fundamentada. Diante da valorização do 

sujeito/pessoa - dignidade da pessoa humana (art. 1º., inciso III, da 

CRFB/88) - tem-se que processo não é um fim em si mesmo, mas o meio 

para a satisfação do direito subjetivo/material, razão pela qual se prega, 

atualmente, uma maior amplitude do acesso à justiça e a valorização da 

instrumentalidade das formas, em detrimento de um rigorismo excessivo e 

apego à forma. Igualmente, coaduna-se com esse entendimento os 

princípios que regem o Juizado Especial Cível (art. 2º. da Lei nº.9.099/95). 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos 

que acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito 

nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da 

parte reclamada. Sustenta a parte autora que a negativação é indevida, 

decorrente de serviços não contratados. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende a regularidade do débito, tendo em vista, 

que os serviços foram disponibilizados, e utilizados pela parte autora, 

sendo que os valores cobrados correspondem exatamente à prestação 

dos serviços que eram pré-pagos e foram migrados para o pós-pago. 

Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 
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responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, 

regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato 

inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. Argumenta que não 

há comprovação dos supostos danos morais sofridos pela parte autora e 

que os fatos não passaram de mero aborrecimento. Por fim, pugna pela 

condenação da requerida em litigância de má fé, e improcedência in totum 

da pretensão autoral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em telas de acesso, totalmente inelegíveis, 

sem constar qualquer informação do autor, como CPF, número do contrato 

ou da linha telefônica. Verifica-se que a requerida alega que houve 

migração do plano pré-pago para pós-pago, contudo, não informa a data 

de tal migração, protocolo de ligação, ou até mesmo a gravação da 

contratação pelo consumidor, provas que facilmente poderiam ser 

produzidas pela requerida, se a contratação tivesse sido de fato 

realizada. No que concerne a alegação da requerida de que o autor junta 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Assim, não comprovada à legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da 

negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, não há dúvidas que houve violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando 

o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Destaco que, a sistemática da responsabilidade civil, nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei nº 

8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. 

Não demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" 

(CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema apenas após a busca do Poder 

Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, 

ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 

etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: - DETEMINAR que a requerida retire o nome do 

autor do cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao débito 

em discussão, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ -, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 50,00 (cem reais), por dia de descumprimento, limitada ao período de 

60 (sessenta) dias; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre 

as partes, bem como dos débitos da parte autora com a parte ré referente 

à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do 

CPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, 

ciente de que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação 

de memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000016-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

FERNANDES ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DE 

LOURDES ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, vez que não está presente nenhuma das 

causas que ensejam sua decretação, já que os pedidos são claros e da 

narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tanto que permitiram 

a apresentação de defesa fundamentada. Diante da valorização do 

sujeito/pessoa - dignidade da pessoa humana (art. 1º., inciso III, da 

CRFB/88) - tem-se que processo não é um fim em si mesmo, mas o meio 

para a satisfação do direito subjetivo/material, razão pela qual se prega, 

atualmente, uma maior amplitude do acesso à justiça e a valorização da 

instrumentalidade das formas, em detrimento de um rigorismo excessivo e 

apego à forma. Igualmente, coaduna-se com esse entendimento os 

princípios que regem o Juizado Especial Cível (art. 2º. da Lei nº.9.099/95). 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos 

que acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito 

nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da 

parte reclamada. Sustenta a parte autora que a negativação é indevida, 

decorrente de serviços não contratados. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende a regularidade do débito, tendo em vista, 

que os serviços foram disponibilizados, e utilizados pela parte autora, 

sendo que os valores cobrados correspondem exatamente à prestação 

dos serviços que eram pré-pagos e foram migrados para o pós-pago. 

Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do 

inadimplemento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, 

regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato 

inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. Argumenta que não 

há comprovação dos supostos danos morais sofridos pela parte autora e 

que os fatos não passaram de mero aborrecimento. Por fim, pugna pela 

condenação da requerida em litigância de má fé, e improcedência in totum 

da pretensão autoral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em telas de acesso, totalmente inelegíveis, 

sem constar qualquer informação do autor, como CPF, número do contrato 

ou da linha telefônica. Verifica-se que a requerida alega que houve 

migração do plano pré-pago para pós-pago, contudo, não informa a data 

de tal migração, protocolo de ligação, ou até mesmo a gravação da 

contratação pelo consumidor, provas que facilmente poderiam ser 

produzidas pela requerida, se a contratação tivesse sido de fato 

realizada. No que concerne a alegação da requerida de que o autor junta 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Assim, não comprovada à legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da 

negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, não há dúvidas que houve violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando 

o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Destaco que, a sistemática da responsabilidade civil, nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei nº 

8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. 

Não demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" 

(CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema apenas após a busca do Poder 

Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, 

ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 
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etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: - DETEMINAR que a requerida retire o nome do 

autor do cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao débito 

em discussão, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ -, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 50,00 (cem reais), por dia de descumprimento, limitada ao período de 

60 (sessenta) dias; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre 

as partes, bem como dos débitos da parte autora com a parte ré referente 

à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do 

CPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, 

ciente de que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação 

de memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000015-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZETE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ELIZETE DE SOUZA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Ademais, as 

alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção 

do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez 

que, não possui linha telefônica junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 

96160101, pertencente a autora. Como prova de suas alegações, acosta 

aos autos relatório das chamadas originadas da linha telefônica (65) 9 

96160101, bem como que houve migração da linha pré-paga para 

pós-paga na data de 11/03/2104, pugnando pela condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos 

insertos na inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não 

vislumbro elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por 

parte da empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar com as alegações 

aduzidas pela defesa, notadamente, pelos relatórios das chamadas 

anexadas a contestação, data de migração, e demais dados, 

comprovando a relação contratual entre as partes. Ademais, não cabe a 

reclamante alegar obrigação de juntada de contrato escrito, uma vez que, 

sabe-se que as contratações geralmente são feitas via telefone, como faz 

crer as fls. 123. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, confirmo a liminar 

deferida em exame sumário, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000015-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZETE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ELIZETE DE SOUZA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Ademais, as 

alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção 

do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez 

que, não possui linha telefônica junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 

96160101, pertencente a autora. Como prova de suas alegações, acosta 

aos autos relatório das chamadas originadas da linha telefônica (65) 9 

96160101, bem como que houve migração da linha pré-paga para 

pós-paga na data de 11/03/2104, pugnando pela condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos 

insertos na inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não 

vislumbro elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por 

parte da empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar com as alegações 

aduzidas pela defesa, notadamente, pelos relatórios das chamadas 

anexadas a contestação, data de migração, e demais dados, 

comprovando a relação contratual entre as partes. Ademais, não cabe a 

reclamante alegar obrigação de juntada de contrato escrito, uma vez que, 

sabe-se que as contratações geralmente são feitas via telefone, como faz 

crer as fls. 123. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, confirmo a liminar 

deferida em exame sumário, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SINDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000013-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SINDINO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SINDINO DE SOUZA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez que, não possui 

linha telefônica junto a requerida. Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

a parte Reclamada em contestação defende a regularidade na prestação 

de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão da 

inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 

9630-3602, pertencente ao autor. Como prova de suas alegações, acosta 

aos autos relatório das chamadas originadas da linha telefônica (65) 9 

9630-3602, bem como que houve migração da linha pré-paga para 

pós-paga, pugnando pela condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pelos relatórios das chamadas anexadas a contestação, 

data de migração, e demais dados, comprovando a relação contratual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 435 de 538



entre as partes. Ademais, não cabe a reclamante alegar obrigação de 

juntada de contrato escrito, uma vez que, sabe-se que as contratações 

geralmente são feitas via telefone, por meio das atendentes de 

telemarketing. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, confirmo a liminar 

deferida em exame sumário, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SINDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000013-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SINDINO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SINDINO DE SOUZA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez que, não possui 

linha telefônica junto a requerida. Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

a parte Reclamada em contestação defende a regularidade na prestação 

de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão da 

inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 

9630-3602, pertencente ao autor. Como prova de suas alegações, acosta 

aos autos relatório das chamadas originadas da linha telefônica (65) 9 

9630-3602, bem como que houve migração da linha pré-paga para 

pós-paga, pugnando pela condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pelos relatórios das chamadas anexadas a contestação, 

data de migração, e demais dados, comprovando a relação contratual 

entre as partes. Ademais, não cabe a reclamante alegar obrigação de 

juntada de contrato escrito, uma vez que, sabe-se que as contratações 

geralmente são feitas via telefone, por meio das atendentes de 

telemarketing. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, confirmo a liminar 

deferida em exame sumário, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-15.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA DE SOUZA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010001-15.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

16.366,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: ARLINDA DE SOUZA NERES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 8010001-15.2017.8.11.0038; Valor 

causa: R$ 16.366,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. ARAPUTANGA - MT, 17 de 

abril de 2018 Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000178-39.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

9.099/1995 - cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, arts. 5º, 6º e 32 e ss.; CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os 

meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, 

são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. 

Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo entre as 

partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as INTIME, na 

pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que esclareçam, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado “limitar ou excluir 

as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 

9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. 

Sem prejuízo disso e porque a parte reclamante fez a juntada de 

documentos novos e, portanto, sempre que uma das partes agir dessa 

forma há a necessidade de ouvir, a seu respeito, a outra parte, razão pela 

qual DETERMINO a intimação da adversa para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, impugnar a admissibilidade da prova documental, impugnar 

sua autenticidade, suscitar sua falsidade e manifestar sobre seu 

conteúdo, fazendo-o com base em argumentação específica, não se 

admitindo alegação genérica, para garantir o devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa - CRFB/88, art. 5º, LIV e LV. - e porque 

possível ao magistrado “limitar ou excluir as que considerar excessivas, 

impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT , 17 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-61.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

9.099/1995 - cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, arts. 5º, 6º e 32 e ss.; CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os 

meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, 

são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. 

Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo entre as 

partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as INTIME, na 

pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que esclareçam, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado “limitar ou excluir 

as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 

9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. 

Sem prejuízo disso e porque a parte reclamante fez a juntada de 

documentos novos e, portanto, sempre que uma das partes agir dessa 

forma há a necessidade de ouvir, a seu respeito, a outra parte, razão pela 

qual DETERMINO a intimação da adversa para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, impugnar a admissibilidade da prova documental, impugnar 

sua autenticidade, suscitar sua falsidade e manifestar sobre seu 

conteúdo, fazendo-o com base em argumentação específica, não se 

admitindo alegação genérica, para garantir o devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa - CRFB/88, art. 5º, LIV e LV. - e porque 

possível ao magistrado “limitar ou excluir as que considerar excessivas, 

impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT , 17 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 008/2018-DF

A Exma. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Arenápolis/MT, 

Dra. Marina Carlos França, no uso de suas atribuições legais, 

consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimentos nºs. 05 e 15/2015 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

R E S O L V E: CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com 

finalidade social, sediadas nesta Comarca de Arenápolis/MT, a 

participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter recursos 

financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, 

das transações penais e suspensão condicional dos processos 

realizados nesta Comarca de Arenápolis/MT.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e de quem as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ.

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;
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c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a Lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substancias psicoativos;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

3. Do prazo e local da inscrição:

O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, com início a partir de 23 de abril de 

2018, no horário de 12 as 18 horas, sendo que o cadastro deverá ser 

realizado na Diretoria do Foro da Comarca de Arenápolis/MT, ou qualquer 

outro meio em que os documentos cheguem em tempo hábil do prazo 

assinalado.

4. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ, 

quais sejam:

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e 

registrado em Cartório;

b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios 

ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública 

solicitante;

c) número do CNPJ da entidade;

d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas 

esferas federal, estadual e municipal.

5. Da seleção e divulgação do resultado:

5.1. Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, 

conjuntamente com a equipe da Diretoria e a Comissão para 

Cadastramento das Entidades, criada através da Portaria n.º 24/2015-DF.

5.2. Após todo o procedimento (visita à entidade com a confecção do 

Relatório de visita constante no Anexo II do Prov. 05/2015 CGJ e vista dos 

autos ao Ministério Público), será publicada a relação das entidades que 

tiveram os cadastros aprovados.

6. Apresentação do Projeto:

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do referido provimento, contado no 

prazo da publicação das listas das entidades que estão com os cadastros 

regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital a Comissão para Cadastro das Entidades (Portaria 

n. 24/2015-DF).

Os casos omissos serão decididos pelo Juízo.

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arenápolis Estado de Mato 

Grosso, aos 16 de abril de 2018. Eu, Glória de Jesus P. Santana – Gestora 

Geral - Digitei.

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 1356-18.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Aparecido de Almeida Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583

 Vistos.

1. É sabido que o réu deverá ser sumariamente absolvido, nos moldes do 

art. 397 do CPP quando for possível juízo de certeza acerca da (i) da 

existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (ii) da 

existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade; (iii) que o fato narrado evidentemente não constitui 

crime ou; (iv) extinta a punibilidade do agente.

Compulsando os autos, constato que, na atual fase processual, inviável 

falar-se em absolvição sumária posto que ausente a certeza acerca da 

ocorrência de qualquer uma destas hipóteses sendo que, com arritmo no 

art. 399 do CPP, a designação de audiência de instrução e julgamento com 

consequente INDEFERIMENTO do pedido é medida que se impõe.

2. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 (oito) de 

maio de 2018 às 14h30min.

2. Cumpra a Secretaria com as seguintes providências:

a) INTIME-SE o réu pessoalmente;

 b) REQUISITEM/INTIMEM-SE a vítima/testemunhas arroladas pelas partes 

para que compareçam na audiência e, sendo o caso de carta precatória, 

depreque-se com finalidade de oitiva no juízo deprecado;

c) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e o Advogado.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48314 Nr: 998-82.2015.811.0026

 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: Eliane Moreira da Costa Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerente, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandado/Apelado, 

para que, querendo, contrarrazoe o recurso aviado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47890 Nr: 773-62.2015.811.0026

 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: Maria Elizete da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerente, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandado/Apelado, a 

fim de que, querendo, no prazo legal, apresente suas Contrarrazões ao 

recurso interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 1356-18.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Aparecido de Almeida Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 
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Stangherlin Brizola - OAB:22583

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Defesa Técnica do Réu, 

para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento, que se realizará 

no dia 08 (oito) de maio de 2018, às 14h30min., na sede do Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45960 Nr: 1588-93.2014.811.0026

 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: Aderbal Jarbas Coelho de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Rosa de Moraes, IBAMA-Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Oliveira - 

OAB:310.453, Solange de Holanda Rocha - OAB:9893-B/MT

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando as partes via DJE/MT, por meio de seus procuradores legalmente 

constituídos, para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as de modo a demonstrar sua 

pertinência para o deslinde da questão, sob pena de indeferimento; ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47741 Nr: 691-31.2015.811.0026

 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: Aline Lobato de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir da Silva Oliveira - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 40, Intima-se a parte Autora para, 

querendo, opor réplica (art. 350, CPC), e/ou manifestar-se sobre os 

documentos novos colacionados nos autos. (art. 437, § 1º, CPC),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56479 Nr: 132-06.2017.811.0026

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Novais Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPLEMENTAR OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A LIMINAR CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO. FRISE-SE QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO 

FORA RECOLHIDO O VALOR EQUIVALENTE AO PAGAMENTO DE 02 

ATOS, FALTANDO, RECOLHER AS CUSTAS PARA REALIZAÇÃO DE 04 

ATOS ( CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO X 02 OFICIAIS = 06 ATOS)

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66470 Nr: 781-34.2018.811.0026

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786/O

 III - Ante o exposto, com espeque no art. 277 da CF e art. 18 do ECA, 

INDEFIRO o pedido de autorização de visita, formulado em favor do 

autuado LUCAS RAMOS DA SILVA.CIÊNCIA ao representante do Ministério 

Público.INTIME-SE, via DJE, a patrona do autuado.AGUARDE-SE o envio do 

inquérito, pelo prazo legal. Após, traslade para os autos respectivos, se 

necessário, cópia do auto de prisão em flagrante.Não havendo 

requerimentos, vindo o Inquérito Policial, ARQUIVEM-SE os autos na forma 

prevista na CNGC.Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46730 Nr: 138-81.2015.811.0026

 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: Anilton Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Alves Damasceno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Uma vez apresentado manifestação pelo terceiro interessado, Em 

cumprimento a decisão de “Ref: 46”, INTIMA-SE as partes, na pessoa de 

seus advogados, para, querendo, manifestarem-se nos autos no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59097 Nr: 1807-04.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74697 Nr: 1282-93.2018.811.0088

 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): WANDERLEY LENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br , a fim de dar cumprimento no mandado de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25176 Nr: 3886-18.2004.811.0088

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA PEROLA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA DA PAZ IND E COM LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 Intimo a parte autora, a fim de que forneça o Croqui de Localização do 

imóvel bem como cópia da matrícula atualizada do imóvel, elementos 

necessários ao fiél cumprimento do ato, conforme solicitado em certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de fls. 86-v.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60952 Nr: 1059-14.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGIA PINTO DIAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte requerente, para manifestação acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça (ref: 25), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 221-03.2018.811.0088

 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: MDSDC, SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher o valor da diligência do oficial de 

justiça no site www.tjmt.jus.br , para cumprimeto da intimação para 

comparecimento do requerido na audiência marcada para o dia 29 de maio 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50098 Nr: 796-21.2012.811.0088

 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: SIBONEI TEODORA MENDES

 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, WAINER WILLIANS 

DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl.122, 

intime-se novamente a requerente, na pessoa de sua advogada, para que 

apresente cópia do requerimento administrativo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58346 Nr: 1459-62.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIL ANTÔNIO TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 AFASTO a preliminar arguida pela defesa e dou prosseguimento ao 

feito.No mais, designo audiência de instrução e julgamento/interrogatório 

para o dia 29 de agosto de 2018, às 14 horas e 45 minutos, oportunidade 

em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão 

ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao término da 

instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do 

artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhes seja possibilitado o 

efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiências deste juízo. Intimem-se o acusado, as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como o advogado do réu.Ciência ao Ministério 

Público.Desde já, determino a expedição de carta precatória para oitiva de 

eventuais testemunhas residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37750 Nr: 446-04.2010.811.0088

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON SILVA AUGUSTO, 

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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto de 

Títulos, ou ainda, 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.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 17 de abril de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50285 Nr: 999-80.2012.811.0088

 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: OSMARINA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o 

réu a conceder a autora QUEREN HAPUQUE XAVIER DA SILVA o 

benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei n.º 

8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo por mês, a partir do 

requerimento administrativo (14/10/2011 – fls. 28). Sobre as prestações 

vencidas incidirá correção monetária a partir do vencimento de cada 

prestação, observando o novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, no qual restou fixado o IPCA-E como índice de atualização 

monetária a ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública. Juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. O benefício deverá ser implantado no prazo de 15 

dias.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios na 
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porcentagem de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação 

de sentença, em observância ao artigo 85, do Código de Processo Civil e 

de acordo com a Súmula nº 111, do STJ.Deixo de condenar o INSS ao 

pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 

7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Decorrido o 

prazo para o recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para o reexame necessário, nos termos do 

artigo 10 da Lei no 9.469/97 e artigo 496, CPC.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 42061 Nr: 688-89.2012.811.0088

 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: WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MARTINS DE PAULA, ANTONIO 

BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Wagner Cunha de Oliveira em 

face de Valmir Martins de Oliveira e Antônio Balbinot.

 Determinado a intimação da parte autora, para manifestar-se acerca de 

eventual interesse no prosseguimento do feito, esta não foi localizada no 

endereço declinado nos autos (fl. 46-v).

O feito encontra-se paralisado há mais de 02 (dois) anos.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, estes os quais fixo em 10% sobre o valor da 

causa.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 08/2018

 O Exmo. Dr. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Meritíssimo Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, e na forma da lei etc...

 CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo para credenciamento 

de Conciliador na Comarca de Brasnorte;

 RESOLVE:

 CONVOCAR os candidatos com inscrição deferida para a realização da 

prova, que ocorrerá no dia 26/04/2018, às 13hs (horário local), no Edifício 

do Fórum desta Comarca, sito a Av. General Osório, n.º 363, Centro, 

devendo o candidato comparecer com antecedência de no mínimo de meia 

hora, munido documento de identidade com foto e de caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta.

 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 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

 Brasnorte/MT, 17 de abril de 2018.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

EDITAL N. 07.2018.DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE PSICÓLOGO ATENDIMENTO AO PROVIMENTO 16/2016-CM

* O Edital n° 07.2018.DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61643 Nr: 1514-40.2016.811.0100

 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: LPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís dos Santos Diniz - 

OAB:OAB/DF 35730

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66642 Nr: 2112-57.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 66642

À ref. 20 os autores juntaram petição requerendo o recebimento e a 

consequente remessa do Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO junto 

ao TJMT.

O requerimento dos autores encontra vedação na Portaria de nº 

294/2016-PRES, que implantou e regulamentou o PJE na 2ª Instância no 

TJMT, senão vejamos:

 Art. 2º. Estabelecer que, a partir das 12h00 do dia 31-10-2016, todos os 

processos de competência dos órgãos julgadores descritos no artigo 1º 

da presente Portaria, deverão, obrigatoriamente, ser protocolados e 

distribuídos por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), sejam 

recursos (a exemplo do Agravo de Instrumento) ou ações originárias (a 

exemplo do Mandado de Segurança e Ação Rescisória).

Ademais, mesmo que este magistrado ordenasse a remessa do Recurso 

de Agravo ao TJMT, não seria possível o cumprimento da ordem, uma vez 

que inexiste setor ou servidor responsável que realize tal expediente. É o 

que consta da certidão da Secretaria da Vara Única de Brasnorte/MT, à 

ref. 27 dos autos, em contato com o setor de Protocolo da 2ª Instância do 

TJMT, segue a certidão:

“Certifico que, em contato telefônico perante o Setor de Protocolo do 

Egrégio Tribunal de Justiça de MT, fui informada pela servidora Marilma, 

matrícula 9738, de que o recurso de Agravo de Instrumento deve ser 

protocolizado perante o Egrégio Tribunal de Justiça através do PJE nos 

termos da Portaria n. 294/2016, artigo 2º (abaixo transcrito) e Resolução 

185/2013 do CNJ.

Pois bem.

Nesse passo, levando em consideração que a decisão recorrida é uma 

Sentença Sem Resolução de Mérito, RECEBO o presente como RECURSO 

DE APELAÇÃO, com o fim de viabilizar o acesso dos recorrentes ao duplo 

grau de jurisdição.

Ato contínuo intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

legal, o que deverá ser certificado.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 441 de 538



 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23204 Nr: 910-26.2009.811.0100

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da sentença a seguir transcrita: "Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo informado na 

inicial proposta por BANCO ITAULEASING SA em face de EDEGAR DA 

SILVA BORGES, ambos qualificados na inicial. O autor requereu a 

desistência, assim como a retirada de eventuais restrições impostas sobre 

o veículo conforme petição fl.105. Conforme os comprovantes em anexo, 

inexistem restrições judiciais sobre o bem. PELO EXPOSTO, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do NCPC.

 Condeno o autor em custas residuais a serem calculados pela central de 

distribuição. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, 

com as baixas e as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

adequado e servindo a cópia desta sentença como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1041 Nr: 678-87.2004.811.0100

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECESCO - COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, JOÃO TADEU CESCONETO, PAULO LUIZ CESCONETTO, MARILEIA 

PIACENTINI CESCONETO, NEUZA ZANELATO CESCONETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR - 

OAB:5979/MT, Lindolfo Alves da Costa - OAB:4366/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, SAMI MAHMUD ALAWI - 

OAB:6969MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IINTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo as guias devidamente 

recolhidas de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Porto Velho/RO, bem como sua INTIMAÇÃO para que recolha a diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação da 

penhora, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido 

pelo site do Tribunal de Justiça no endereço na internet: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21752 Nr: 1028-36.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FIUZA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luís Oliveira Ramos - 

Procurador - OAB:1662090

 Código: 21752

Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 158.

Intime-se o INSS para que implante o benefício do prazo de 05 dias, sob 

pena de arbitramento de multa diária.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23204 Nr: 910-26.2009.811.0100

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo informado na 

inicial proposta por BANCO ITAULEASING SA em face de EDEGAR DA 

SILVA BORGES, ambos qualificados na inicial.

 O autor requereu a desistência, assim como a retirada de eventuais 

restrições impostas sobre o veículo conforme petição fl.105.

Conforme os comprovantes em anexo, inexistem restrições judiciais sobre 

o bem.

PELO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Condeno o autor em custas residuais a serem calculados pela central de 

distribuição.

 Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32702 Nr: 406-14.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA, MARTA COSTA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

sobre os documentos juntados às fls. 83/94, com fulcro no art. 872, §2º, 

do CPC.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34185 Nr: 170-28.2015.811.0110

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIO CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B/MT

 DISPOSITIVOPosto isso, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO (fls. 77/80), mantendo a decisão de fls. 75/76 de forma 

integral.Intimem-se as partes.Transita em julgado a presente decisão, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento (fl.78) e da manifestação de folha 

81.Cumpra-se, expedindo o necessário.Campinápolis – MT, 16 de abril de 

2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38961 Nr: 1095-53.2017.811.0110

 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: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a 

petição de folha 38.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e, diante do trânsito em 

julgado da sentença (fl.39), arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 186-45.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITO TSERENHIPREWE HIRIDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro os requerimento do Ministério 

Público. Redesigno a presente solenidade para o dia 09/07/2018, às 

15h30min (horário de Cuiabá/MT). Requisite-se ao comando da polícia 

militar a apresentação da testemunha Flávio Cavalcante Araújo Leal. 

Oficie-se ao coordenador da FUNAI de Campinápolis, a fim de que auxilie o 

oficial de justiça na intimação do acusado. Intime-se a defesa. Dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para tentativa de localizar a testemunha 

Wesley Souza Lima. Aguarde-se o retorno da carta precatória de folha 49. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25003 Nr: 19-38.2010.811.0110

 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: OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A parte autora requer a execução de sentença, assim recebo a petição de 

fls. 100/109 como Cumprimento de Sentença.

Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social, na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado à fl. 

102/105, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil.

 A Secretaria deve providenciar a correção da capa dos autos, visto que 

se trata de cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41815 Nr: 453-46.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, RAIMUNDO 

JOSÉ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA 

e MAGDA LUCIA LOURENÇO.

Tendo em vista a certidão de fls. 32, intime-se a parte exequente para 

juntar aos autos o comprovante do pagamento das custas processuais.

Com a juntada, volte-me concluso.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41818 Nr: 456-98.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, MAGDA 

LUCIA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA 

e MAGDA LUCIA LOURENÇO.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Citem-se os executados para, querendo, efetuarem o pagamento do 

débito no prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de 

metade da verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 

10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31185 Nr: 949-51.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON JOAQUIM BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o pedido de fls. 88/89, bem como a nomeação da Dra. 

IANDRA SANTOS MORAIS (OAB/MT n. 21369) para patrocinar o interesse 

do acusado, observa-se que no ato da nomeação às fls. 47/47,verso, já 

foram fixados os devidos honorários.
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Dessa forma, o escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em 

favor da advogada nomeada com fulcro no art. 4º do Provimento n. 

9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39197 Nr: 1199-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELINGTON QUELUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Nos termos do art. 367, do CPP, declaro a 

revelia do acusado, uma vez que mudou de endereço sem informar ao 

juízo. Aguarde-se o retorno da carta precatória de folhas 56. Com a 

juntada, intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no prazo 

de 5 dias, a começar pelo Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35087 Nr: 640-59.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Aguarde-se o retorno das cartas 

precatórias de folhas 80 e 82. A seguir, com a juntada, intimem-se as 

partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar 

pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40045 Nr: 1566-69.2017.811.0110

 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: PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DA SILVA XAVIER - 

OAB:/MT 23.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DA DECISÃO

istos, etc.

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 de 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 Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41695 Nr: 379-89.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ROSAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COELHO DE MIRANDA, NAYARA 

STELMAK CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR TRIDA ALVES - OAB:/ PR 

58.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NABUYUKI YOKOTA - 

OAB:, ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB:OAB/PR79260

 INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS DA DECISÃO

Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Carta Precatória para realização de audiência de oitiva do 

requerido descrito às fls. 05.

Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 e 

260 do CPC, dessa forma:

Assim, designo a audiência para o dia 06 de junho de 2018, às 13h30min 

(horário de Mato Grosso).

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Intime-se o requerido e advogado, no caso de advogado constituído.

Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se conforme o deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38453 Nr: 767-26.2017.811.0110

 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: CCG, CECQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA DO DESPACHO: "Vistos, etc.

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 de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33777 Nr: 1166-60.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 INTIMAR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA: "Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Observa-se dos autos que o assistente de acusação não foi intimado para 

oferecer as alegações finais, assim, intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, oferecer a referida peça.

Após, intime-se, no mesmo prazo, a defesa.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28150 Nr: 756-70.2012.811.0110

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDSA, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG, EPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILA 

EMANUELE BATISTA CORREIA, para devolução dos autos nº 

756-70.2012.811.0110, Protocolo 28150, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 1484-38.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por 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): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar parte autora para impuguinar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 1484-38.2017.811.0110

 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): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 1787-52.2017.811.0110

 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: VALDESON DE MELO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39518 Nr: 1372-69.2017.811.0110

 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: TANIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CORREIA DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 625-27.2014.811.0110

 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: JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SOESTE EVARISTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR INVENTARIANTE PARA COMPARECER NA SECRTARIA EM 5 

DIAS PARA ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24610 Nr: 732-47.2009.811.0110

 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 APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE IMPLANTAÇÃO DO 

BENEFÍCIO EM 10 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 1348-41.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCO MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO DE 

AVALIAÇÃO REALIZADA ÁS FLS - 30/40, EM 10 DIAS .

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91923 Nr: 1673-77.2016.811.0101

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARY GARCIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados: LUCIANA WERNER BILHALVA e DINARTH ARAUJO 

CARDOSO JUNIOR sobre a decisão proferida nos auto: "1. A fim de sanar 

as dúvidas com relação à sobreposição de áreas, melhor e mais prudente, 

conforme assentado pelo parecer ministerial, que seja feito exame pericial 

consistente em verificar a regularidade das matrículas 5.006 e 8.708 no 

sentido de informar se há sobreposição de áreas, por perito de confiança 

deste Juízo. Assim, nomeio perito o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, 

inscrito no CREA sob o nº 2200176058, para proceder ao exame 

requerido. O Perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários, 

bem como indicar dia, hora e local para o início da perícia, no objetivo de 

atender o disposto no artigo 474 do CPC. Os assistentes técnicos, acaso 

as partes interessadas assim os indicarem, poderão apresentar seus 

respectivos pareceres no prazo de 10 (dez) dias da intimação das partes 

da apresentação do laudo.Consigno que deverá o Sr. Perito requerer a 

este Juízo eventual cópia das matrículas, eis que o acesso ao CEI Anoreg 

possibilita isso, bem como se necessitar de georreferenciamentos ou 

outros documentos necessários, deverá informar este Juízo para a sua 

apresentação.Determino que as partes interessadas efetuem o pagamento 

dos honorários periciais, de forma pro rata (associações de um lado e de 

outro Vilmar Ferreira e Juliano Lopes de outro), no prazo de 05 (cinco) 

dias.Prazo para elaboração do laudo: 30 (trinta) dias.2. Em consulta ao 

Sistema Apolo, este Juízo não localizou qualquer ação intentada pelos 

interessados Vilmar e Juliano. Assim, a presente produção de provas e a 

resolução da celeuma certamente evitará futura ação reivindicatória.3. 

Com a juntada, intimem-se as partes para querendo apresentarem 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.4. Ao Distribuidor para 

incluir como interessados no feito e seus respectivos advogados as 

associações e os Srs. Vilmar Ferreira e Juliano Lopes, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.Com o cumprimento da diligência, intimem-se via 

DJE sobre a presente decisão.5. Diligências necessárias."

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96815 Nr: 1685-57.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96818 Nr: 1687-27.2017.811.0101

 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: RENATO BRITO AMADOR DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96826 Nr: 1688-12.2017.811.0101

 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: EDER NATALÍCIO WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96827 Nr: 1689-94.2017.811.0101

 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: PERCIVAL ALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96814 Nr: 1684-72.2017.811.0101

 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: WILLI RADETZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96839 Nr: 1697-71.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101657 Nr: 741-21.2018.811.0101

 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): CLEONICE ROCHA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para recolher o valor das custas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290 do CPC, sob pena 

de cancelamento da distribuição.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101842 Nr: 832-14.2018.811.0101

 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): ANTONIO GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

Requerido: ANTÔNIO GIACHINI

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária interposta 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, em face de 

ANTÔNIO GIACHINI, devidamente qualificados, em que alegou em síntese, 

que celebrou contrato na modalidade de financiamento para aquisição de 

bens sob nº 050036 COTA 0190 com o requerido, onde foi dado como 

garantia, em alienação fiduciária, descrito na inicial. Declarou que a 

contratante deixou de pagar as prestações devidas, diante disso requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e ao 

final a procedência do pedido.

 Às fls. 22, o Requerente manifestou pela extinção do feito, pois o 

requerido efetuou o pagamento e requer consequentemente desbloqueio 

do bem, caso haja bloqueio judicial.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, as quais já foram recolhidas.

P.R. Desnecessária a intimação das partes.

 Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101738 Nr: 785-40.2018.811.0101

 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 CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

Requerido: RODRIGO GIACHINI

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária interposta 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de 

RODRIGO GIACHINI, devidamente qualificados, em que alegou em síntese, 

que celebrou contrato na modalidade de Financiamento para aquisição de 

bens sob nº 050048 COTA 0004 com o requerido, onde foi dado como 

garantia, em alienação fiduciária, descrito na inicial. Declarou que a 

contratante deixou de pagar as prestações devidas, diante disso requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e ao 

final a procedência da ação.

 Às fls. 21, o Requerente manifestou pela extinção do feito, pois o 

requerido efetuou o pagamento e requer consequentemente desbloqueio 

do bem, caso haja bloqueio judicial.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, as quais já foram recolhidas.

P.R. Desnecessária a intimação das partes.

 Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54755 Nr: 215-64.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RICHETTI, JOSE FERNANDES 

GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LESIO BIENSFELD, Cpf: 29513669904, 

brasileiro(a), convivente, administrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE LESIO BIENSFELD, na qualidade de Garantidor 

Hipotecário, para CONHECIMENTO da preente ação, já que o bem ofertado 

em garantia poderá ser objeto de constrição judicial para pagamento do 

débito, no valor atualizado de R$ 236.292,29 (duzentos e trinta e seis mil 

duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos).

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO -SICREDI CELEIRO em face de MARIA HELENA RICHETTI e JOSE 

FERNANDES GONÇALVES DUARTE, referente a Cédula de Crédito 

Bancária n°A80830869-6, no valor de 27.500,00 (vinte e sete mil e 

quinhentos reais)

Despacho/Decisão: Autos nº 215-64.2012 (Id. 54755)Execução de 

TítuloExequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIROExecutados: MARIA HELENA 

RICHETTI e outros.Vistos.1. Com relação à executada Maria Helena 

Richetti, defiro o pedido de fls. 121. Cite-a por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias.2. No tocante ao Executado José Fernandes Gonçalves 

Duarte, defiro a penhora de ativos financeiros – penhora on line via 

Sistema Bacenjud, considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, 

prevista no artigo 835, CPC.Os autos permanecerão em Gabinete para que 

esta Magistrada requisite à autoridade supervisora do Banco Central, via 

sistema Bacen Jud 2.0, informações sobre a existência de ativos em nome 

doExecutado JOSÉ FERNANDES GONÇALVES DUARTE, CPF n.º 

936.262.311-00devendo as informações limitar-se à existência ou não de 

depósito ou aplicação financeira nas contas do Executado até o valor de 

R$ 236.292,29 (duzentos e trinta seis mil duzentos e noventa e dois reais 

e vinte e nove centavos), que corresponde ao principal e acessórios 

informado pela parte Exequente na última atualização de fls. 122. 3. 

Considerando a certidão de fls. 125, intime-se o garantidor hipotético, Sr. 

Lesio Biensfeld, por edital, com prazo de 5 (cinco) dias.4. Intime-se.5. 

Diligências necessárias.Cláudia, 23 de março de 2018.THATIANA DOS 

SANTOS 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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 16 de abril de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54755 Nr: 215-64.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RICHETTI, JOSE FERNANDES 

GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA HELENA RICHETTI, Cpf: 

55001408172, Rg: 897.085, Filiação: Valdir Richetti e Zelia Cappelletto, 

data de nascimento: 12/06/1972, brasileiro(a), natural de Chopinzinho-PR, 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO -SICREDI CELEIRO em face de MARIA HELENA RICHETTI e JOSE 

FERNANDES GONÇALVES DUARTE, referente a Cédula de Crédito 

Bancária n°A80830869-6, no valor de 27.500,00 (vinte e sete mil e 

quinhentos reais)

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81717 Nr: 892-60.2013.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO PORFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, CNPJ: 01696819000360, Inscrição Estadual: 13.190.324-1. 

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$ 457,81 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais 

e oitenta e um centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 
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forma determinada na Consolidadção das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA ANGELA 

BACHINI CAMPANA, digitei.

Cláudia, 13 de abril de 2018

MARIA ANGELA BACHINI CAMPANA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97486 Nr: 2044-07.2017.811.0101

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e, por 

conseguinte, decreto a perda do poder familiar de LUANA DIOGO 

MARTINS sobre seu filho LUIZ FELIPE MARTINS, nos termos do artigo 24 

da Lei nº 8.069/90, confirmando a liminar concedida às fls. 40/41.Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita a Requerida.Ciência ao Ministério Público.Por 

fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos 

presentes autos representando a parte requerida, Dr. Maicon Seganfredo, 

OAB/MT nº 11.833, os quais arbitro em 6 URH, que correspondem na 

presente data em R$ 5.379,04 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais 

e quatro centavos). Expeça-se certidão de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007 da CGJ.P.R.I.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

o respectivo mandado de averbação (artigo 163, parágrafo único da Lei nº 

8.069/90), bem como intime-se o casal guardião do menor para ciência da 

presente sentença e para tomarem as medidas cabíveis ao processo de 

adoção. Arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 19 de março de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 86156 Nr: 420-71.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395

 Processo n.º 420-71.2018.8.11.0105 – Código: 86156Vistos;Em sede de 

Resposta à Acusação o acusado WASHINGTON GASTON LOPES DE 

SOUZA formulou pedido de liberdade provisória afirmando estarem 

ausentes os requisitos autorizadores de sua segregação cautelar. 

Requerendo alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas 

da prisão (Ref: 31).Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pela manutenção da medida, uma vez que ainda permanecem presentes 

os elementos que deram causa à decretação da preventiva (Ref: 

43).Vieram-me os autos conclusos para deliberações.É o breve 

relato.DECIDO. (...) Por todo o exposto, uma vez que permanecem os 

requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do 

acusado WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA.Dando continuidade à 

marcha processual, verifica-se da Resposta à Acusação apresentada 

que o réu não arguiu preliminares ou apresentou documentos, tendo 

apenas arrolado testemunhas para serem inquiridas no curso da instrução 

processual.Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as 

hipóteses do art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição 

sumária.Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO 

para o dia 18 de maio de 2018, às 14h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações da ofendida, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, 

mormente o presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 16 de abril de 2018.(assinado digitalmente) 

Daiane Marilyn VazJuíza Substituta em Substituição Legal

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30622 Nr: 232-48.2008.811.0099

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAIRA PEREIRA DA COSTA

 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: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:Mat. 1553487

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (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. 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 pela impugnante.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 16 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 212-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o apelado para contrarrazões 

(art. 600 do PP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 35161 Nr: 85-17.2011.811.0099

 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: CLEMÊNCIA EFIGÊNIA DOS SANTOS

 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, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar 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:

? 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 08/06/2018, às 15h45min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestarem sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61641 Nr: 32-65.2013.811.0099

 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: MATIAS SCHUTHZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 16 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34191 Nr: 610-33.2010.811.0099

 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: GERALDO FERREIRA DA SILVA

 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...

Certificada a tempestividade.

 Recebe-se o recurso sem efeito suspensivo, incidente o art. 1.012, §1º, 

V, do CPC.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. Intimar a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem contrarrazões, REMETER ao TRF da 1ª Região.

 Cotriguaçu/MT, 16 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33045 Nr: 1168-39.2009.811.0099

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO PROÊNÇA DE ALMEIDA

 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...

Certificada a tempestividade, recebe-se o recurso com efeito suspensivo.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a apelada para contrarrazões;

2. Após, com ou sem contrarrazões, REMETER ao TRF da 1ª Região.

Cotriguaçu/MT, 16 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34970 Nr: 1388-03.2010.811.0099

 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: JONAS LOPES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. HAVENDO INTERESSE em executar o acordo, RECLASSIFICAR para 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (com anotações e baixas pertinentes) e 

EXPEDIR o RPV/PRECATÓRIO nos moldes dos cálculos apresentados na 

proposta de ACORDO;

3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor, ARQUIVAR os autos;

4. Com manifestação diversa, conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.
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 Cotriguaçu/MT, 16 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34212 Nr: 631-09.2010.811.0099

 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: EDINETE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

 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, em “defesa indireta de mérito”, alegou decadência.

 Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a peça defensiva.

 No tocante à decadência, embora mais pertença à discussão meritória, 

deve-se pontuar que apenas ocorre (melhor seria a opção pelo termo 

“prescrição do fundo de direito”) em relação à revisão do ato de 

concessão do benefício, o que não se vincula ao presente caso.

 A prescrição, doutra banda, somente atinge as parcelas anteriores ao 

quinquênio do ajuizamento da Inicial. Embora se possa falar em incidência 

da prescrição no presente processo, vê-se que as consequências últimas 

disso dependem de maior análise, tendo em vista o conteúdo do art. 77, 

§2º, V, da Lei 8.213/91.

Portanto, a aludida preliminar 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:

? Qualidade de segurado do falecido;

? Condição da parte autora de dependente do falecido.

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 08/06/2018, às 16h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 16 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22024 Nr: 79-54.2004.811.0099

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO ZORZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. A. G. MIQUELIN - ME, ANTÔNIO APARECIDO 

MIQUELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A/MT, SARA 

TONEZER - OAB:9.074-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.164,02( Um mil e cento e sessenta e quatro reais e dois centavos ), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 84. Este valor 

deverá ser lançado separado, sendo R$ 582,01 (quinhentos e oitenta e 

dois reais e um centavo), para o recolhimento das custas e R$ 582,01 

(quinhentos e oitenta e dois reais e um centavo), para fins da guia de 

Taxas. 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 Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34417 Nr: 836-38.2010.811.0099

 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: ADRIENE BATISTA ARAUJO, TBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SILVA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 57-58. Este valor 

deverá ser lançado para o recolhimento das custas. 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. O 

sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e 

CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 212-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10238, com previsão de disponibilização em 17/04/2018, o movimento 

"Decisão->Recebimento->Recurso" de 16/04/2018, onde constam como 

patronos habilitados para receberem intimações: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT representando o polo passivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68548 Nr: 578-18.2016.811.0099

 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: NELSON LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente para 

apresentar impugnação da contestação de ref: 33, no prazo legal.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40903 Nr: 349-59.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldiney Moreira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 Código 40903

DESPACHO

Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que não houve o retorno da(s) missiva(s) 

precatória(s) expedida(s) para inquirição da(s) testemunhas(s) (ref. 35 e 

57).

 À secretaria diligencie-se quanto à(s) missiva(s). Com seu retorno, vista 

ao MPE e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 12 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70899 Nr: 253-66.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Almeida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Alves 

Santos - OAB:MT/11.434-A

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

 Diante da cota ministerial, juntada aos autos, existe a necessidade de 

readequar a pauta de audiências, deste modo redesigno a audiência para 

o dia 26 de junho de 2018, às 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74446 Nr: 668-78.2015.811.0093

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGC, ARG, CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE FRUTO - 

OAB:MT/17.223-0, MARCOS ERNESTO BEZERRA FILHO - OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerente, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53 (quinhentos e quarente e três reais e cinquenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 81 verso. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze centavos) , para fins da guia de 

taxa judiciária. 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 um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44432 Nr: 1261-59.2005.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA PASSADOR LTDA, LUIZ 

PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 299).

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

 Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 1018-66.2015.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safras Distribuidora de Insumos Ltda, 

ARMELINDO MUNARETTO, ARMELINDO MUNARETTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste acerca do teor da 

petição e documentos retro, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72593 Nr: 671-67.2014.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Florestal Rio Guaiba S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 103, considerando que transcorreu o prazo 

de 120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 451 de 538



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 633-60.2011.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA, NEI 

FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 207, considerando que transcorreu o prazo 

de 120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70705 Nr: 45-82.2013.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE LAMINADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 48, INDEFIRO por ora, a citação do 

executado por edital, vez que não foram esgotados os meios ordinários 

para localização do executado.

Desse modo, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 1052-41.2015.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERALUCIA DE JESUS, VERALUCIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 14/14v, consoante disposto no art. 91, do 

CPC/2015, “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 

da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 

pagas ao final pelo vencido”.

Desse modo, expeça-se o necessário para a citação dos executados, nos 

termos da decisão de fls. 07/08, independentemente do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50641 Nr: 539-15.2011.811.0093

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA, NEI 

FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 152, considerando que transcorreu o prazo 

de 120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-36.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA MATOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

14/05/2018 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

SANTANDER FINANCIAMENTOS - AYMORÉ CRÉDITO- FINANCIMANTO E 

INVESTIMENTO S/A (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

18/05/2018 as 13:15h.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75796 Nr: 48-32.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810, Camila Dill Rosseto - OAB:19.905/O

 SENTENÇA.

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 81, §3º, Lei 9.099/95.

Diante do acordo realizado entre as partes (fls.32/33).

Decido.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes a titulo de 

composição civil dos danos, e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Concito a 

parte a bem e fielmente cumprir o avençado.

 Após o transito em julgado, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos.

 Diante da proposta de transação penal aceita, HOMOLOGO a transação 

penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato MARCOS LUIZ 

LODI, na forma pactuada no acordo.

Intime-se o autor do fato para dar cumprimento do benefício transacional, 

bem como comprovar o cumprimento da transação penal e composição 

civil.

 Decorrido o prazo para cumprimento da transação penal, com ou sem 

comprovação, abra-se vista ao Ministério Público.

Registre-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73362 Nr: 113-61.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Dalabrida Savariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810, Camila Dill Rosseto - OAB:19.905/O

 SENTENÇA.

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 81, §3º, Lei 9.099/95.

Tendo em vista que as partes entabularam um acordo ás fls. 77.

 Decido.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes a titulo de 

composição civil dos danos, e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Concito a 

parte a bem e fielmente cumprir o avençado.

 Após o transito em julgado, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos.

 Diante da proposta de transação penal aceita, HOMOLOGO a transação 

penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato LENIR 

DALABRIDA SAVARIZ, na forma pactuada no acordo.

Decorrido o prazo para cumprimento da transação penal, com ou sem 

comprovação, abra-se vista ao Ministério Público.

Registre-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 1950-43.2013.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Cristiane Capoci

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506 -A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90684 Nr: 2813-62.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Kopsel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41279 Nr: 658-91.2011.811.0087

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNEDY CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCO VEICULOS, Silvano de Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerida) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 1921-61.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: KENNEDY CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCO VEICULOS, Silvano de Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerida) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94159 Nr: 1774-93.2015.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FLAUSINO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1843-72.2008.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerida) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107590 Nr: 1653-94.2017.811.0087

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdLBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DOMINGUES - OAB:23.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A bem de conferir celeridade ao feito, notadamente em razão do 

expressivo volume processual em trâmite perante o Juízo desta Vara 

Única, confiro à parte autora a faculdade de promover o pagamento das 

custas no prazo de 15 (quinze) dias, sem, no entanto, obstar o regular 

processamento do feito neste ínterim. Não adimplidas as custas, será 

cancelada a distribuição.Na forma do art. 617, do CPC, nomeio como 

inventariante ELZA DE LIMA BRAGA CASSIANO.Antes da expedição do 

termo de compromisso, no entanto, intime-se o Ministério Público para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 453 de 538



manifestar-se acerca do processamento do presente na forma do art. 

664, do Código de Processo Civil.Havendo concordância do órgão 

ministerial, intime-se a parte autora para apresentar as primeiras 

declarações, independentemente de compromisso, observado o rito do 

Arrolamento, previsto no art. 659 e seguintes do CPC.Não havendo 

concordância do Ministério Público, lavre-se o termo de compromisso de 

inventariante e, prestado este, apresente o inventariante as primeiras 

declarações no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do termo 

e, após, intime-se o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, determinando-se que a Fazenda Pública Municipal 

informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens de raiz descritos 

nas primeiras declarações.Independentemente do rito, com as primeiras 

declarações, voltem-me conclusos para decisão. Havendo patrimônio 

imobilizado a garantir cobertura de eventuais dívidas, autorizo o 

levantamento, pela inventariante, dos valores depositados na conta 

corrente do falecido, devendo o saldo ser partilhado entre os herdeiros 

conforme plano de partilha de folhas 47/50, de tudo prestando contas nos 

autos no prazo de 5 (cinco) dias.O alvará deverá ser expedido pela 

secretaria somente após o adimplemento das custas judiciais.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107426 Nr: 1568-11.2017.811.0087

 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: EdS, AJdS, GdS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

Na forma do art. 617, do CPC, nomeio como inventariante ERACI DA 

SILVA.

O presente será processado na forma do art. 659 e seguintes do CPC.

Autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados na conta corrente do falecido junto ao Banco Sicred, 

conforme descrito nas folhas 08.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para apurar 

eventual saldo positivo na conta da herdeira pré-morta, eis que em nada 

se relaciona com o objeto do presente inventário.

Diga a inventariante acerca da existência, ou não, de filhos deixados pela 

herdeira pré-morta, Sra. Viviane Lima de Souza.

Faculto aos autores apresentarem termo de renúncia na forma prevista 

pelo art. 1806 do Código Civil, e ainda com a respectiva anuência do 

cônjuge, acaso casados, fazendo prova de seu estado civil.

Após, apresente-se o plano de partilha amigável e voltem-me conclusos 

para homologação.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85755 Nr: 1708-84.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHK, JdRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109814 Nr: 2839-55.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Bataiello

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 2504-36.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira de Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107508 Nr: 1611-45.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA MORAIS SPOLADORE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107480 Nr: 1600-16.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA INACIO FELIZENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107386 Nr: 1552-57.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BAZANELLA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107057 Nr: 1343-88.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Jose Petry
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106558 Nr: 1043-29.2017.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103804 Nr: 3845-34.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MACHADO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103469 Nr: 3597-68.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102641 Nr: 3088-40.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101452 Nr: 2257-89.2016.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPRDS, BFK, MARIA DE LOURDES FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101392 Nr: 2208-48.2016.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Moreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91371 Nr: 280-96.2015.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87899 Nr: 1119-58.2014.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81673 Nr: 1007-60.2012.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR FONTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 83269 Nr: 2604-64.2012.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO BATALHA (DE CUJUS), 

Gabriela Batalha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto ao retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107893 Nr: 1757-86.2017.811.0087

 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: CAFS, IFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Pereira - OAB:20.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

Nomeio como inventariante CLEIDE APARECIDA FRAGOSO SOTO.

Antes da expedição do termo de compromisso, no entanto, intime-se o 

Ministério Público para manifestar-se acerca do processamento do 

presente na forma do art. 664, do Código de Processo Civil.

Havendo concordância do órgão ministerial, intime-se a parte autora para 

apresentar as primeiras declarações, independentemente de 

compromisso, observado o rito do Arrolamento, previsto no art. 659 e 

seguintes do CPC.

Não havendo concordância do Ministério Público, lavre-se o termo de 

compromisso de inventariante e, prestado este, apresente o inventariante 

as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 

assinatura do termo e, após, intime-se o Ministério Público e as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, determinando-se que a Fazenda 

Pública Municipal informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações.

Consigno, desde já, que de todo inviável pretender obter alvarás em nome 

de terceiros no bojo de ação de inventário. Se os bens foram 

transacionados antes do falecimento, não fazem parte do acervo 

hereditário, não havendo razão jurídica para os herdeiros pretenderem 

obter provimento jurisdicional que aproveita exclusivamente a terceiros.

Independentemente do rito, com as primeiras declarações, voltem-me 

conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28663 Nr: 124-89.2007.811.0087

 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: MRdS, FJdSS, WLdSS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso da Silva Labres - 

OAB:26.969-OAB/PR, JOSÉ CLARET DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:46998/PR, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a invenatriante a 

apresentar o pagamento das custas finais, para após expedir o formal de 

partilha, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108252 Nr: 1952-71.2017.811.0087

 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: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gefferson Cavalcanti Paixão - 

OAB:OAB/MT 23125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na forma do art. 617, do CPC, nomeio como inventariante CELIO ALMEIDA 

DE SOUZA.Antes da expedição do termo de compromisso, no entanto, 

intime-se o Ministério Público para manifestar-se acerca do 

processamento do presente na forma do art. 664, do Código de Processo 

Civil.Havendo concordância do órgão ministerial, intime-se a parte autora 

para apresentar as primeiras declarações, independentemente de 

compromisso, observado o rito do Arrolamento, previsto no art. 659 e 

seguintes do CPC.Não havendo concordância do Ministério Público, 

lavre-se o termo de compromisso de inventariante e, prestado este, 

apresente o inventariante as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) 

dias, a contar da assinatura do termo e, após, intime-se o Ministério 

Público e as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

determinando-se que a Fazenda Pública Municipal informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações.Independentemente do rito, com as primeiras declarações, 

voltem-me conclusos para decisão. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80302 Nr: 2129-45.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Guarantã do Norte, Ministério Público de 

Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARNIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do acusado NILSON CARNIATTO, 

qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do 

Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição 

retroativa.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38797 Nr: 997-84.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Princiano Amaral Cardoso, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30299

 exposto, com fulcro nos artigos 109, V e VI do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PRINCIANO AMARAL CARDOSO, 

qualificados nos autos, referente aos crimes descritos na 

denúncia.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13337 Nr: 3915-71.2004.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 NOS MOLDES DO ARTIGO 423, II, DO CPP.DA INCLUSÃO EM PAUTA DE 

JULGAMENTOInexistindo nulidades a sanar, declaro o processo 

preparado para julgamento.Designo a sessão de julgamento para a data de 

15 de maIOo de 2018, às 09h00min.Procedam-se às intimações 

necessárias e demais providências pertinentes.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38792 Nr: 992-62.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Santana Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-OAB/MT

 Designo a data de 17 de maio de 2018, às 09h10min para interrogatório do 

acusado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89188 Nr: 1868-75.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlim de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Considerando que o advogado constituído pelo acusado manteve-se 

inerte quanto a intimação de fls. 78, intime-se o acusado para constituir 

novo causídico, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-lhe que em caso de 

inércia, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30019 Nr: 1482-89.2007.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Tadeu Cordeiro de Meira, José Martins, 

JOAQUIM JOSE MARTINS, Aparecido José Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação dos acusados, sendo apresentada resposta 

através de advogados constituídos, cumprindo o disposto do art. 396-A do 

CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo a data de 24 de maio de 2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado José Martins para constituir novo defensor ou 

manifestar interesse em que lhe seja nomeado defensor dativo.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31709 Nr: 637-23.2008.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Tendo em vista o parecer ministerial de fls. 612-613 homologo a 

desistência da testemunha Jéferson Costa Moliane.

Ademais, DETERMINO:

1 - Extraia-se cópia integral dos autos tombados sob os códigos 31506 e 

32368 e aporte-se aos autos;

2 - Oficie-se o Delegado de Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente o relatório da interceptação 

telefônica deferida às fls. 29-31;

3 - Intimem-se os advogados constituídos pelos acusados, para que 

querendo, manifestem-se acerca dos documentos juntados às fls. 

614-629.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86362 Nr: 31-82.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Tendo em vista a implantação da Defensoria Pública Estadual nesta 

comarca, revogo a nomeação anteriormente realizada, destituindo o 

defensor dativo do réu, para nomear o Defensor Público.

No mais, considerando que o advogado nomeado às fls. 111, apresentou 

resposta à acusação em favor do réu, arbitro honorários advocatícios na 

proporção de 3 (três) URH, que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso.

Expeça-se certidão em favor do Defensor Dativo, certificando a expedição 

nos autos.

Designo audiência de instrução para a data de 04 de maio de 2018, às 

13h30min.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114730 Nr: 1879-65.2018.811.0087

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANECI ZANELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com amparo nos documentos e alegações constantes dos 

autos, DEFIRO, em termos, a liminar de antecipação de tutela pleiteada, 

sem ouvir a parte contrária, determinando-se que o requerido forneça à 

paciente Janeci Zanella, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 4 (quatro) 

caixas do fármaco Xarelto 20mg (rivaroxabana), visto que se trata de 

tutela do bem maior que é a vida, tudo isto forte no disposto dos artigos 

194, c/c 198 da CF e artigos 497, c/c artigo 300 do NCPC. O efetivo 

respeito e o devido cumprimento, pelos demais Poderes do estado, de 

todas as ordens emanadas do Poder Judiciário é imprescindível à 

manutenção do Estado Democrático de Direito. Com este desiderato, a 

legislação processual calça o órgão judicante de poderes que lhe 

permitem, diante da recalcitrância no cumprimento da decisão, a 

intervenção direta na esfera patrimonial da parte, de seu representante ou 
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do responsável pela omissão. De nada adiantaria a prolação de uma 

decisão judicial se o próprio sistema não armasse o juízo com estes 

mecanismos aptos a garantir a efetiva entrega do objeto mediato 

pretendido pelas partes, máxime diante do caráter instrumental do 

processo. Neste contexto, considerando a urgência que o caso requer, e 

a fim de evitar o descumprimento da ordem judicial, INTIME-SE 

pessoalmente o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso para que 

dê cumprimento à ordem judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de MULTA PESSOAL no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), além 

das responsabilizações civis (improbidade administrativa) e penais 

(desobediência) decorrentes do descumprimento de ordem judicial. 

Devidamente intimado e transcorrido o prazo sem cumprimento da decisão, 

autorizo, desde já, o bloqueio judicial das contas bancárias do gestor 

público, no valor correspondente à multa aplicada, o que deverá ser feito 

via BACENJUD. [...]

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 14928 Nr: 994-25.2009.811.0036

 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 Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho, Vera Lucia Nossol, Sueli Nossol de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Kelson Giordani Miranda da Silva - 

OAB:15.617, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Morais de Oliveira 

- OAB:8551/MT, Ximena Teixeira Campos - OAB:MT 8.381

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o mandado de avaliação e penhora de fls.232, não 

teve sua finalidade atingida, conforme certidão do oficial de justiça de 

fls.232 vº. Intimo a parte autora através de seu advogado, para no prazo 

legal, manifeste-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls.232 vº.

Guiratinga - MT, 16 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 44795 Nr: 2055-71.2016.811.0036

 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: JJNdS, MOdS, CLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cesar Fontes 

Assumpção - OAB:13279-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o PREPARO das Cartas Precatórias já expedidas no prazo de cinco 

(05) dias ou compareceça em cartório no mesmo prazo afim de retirar as 

deprecadas para seu cumprimento, comprovando a sua distribuição no 

prazo de dez (10) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 14979 Nr: 1040-14.2009.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Viola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, que o mandado de avaliação de fls.86, não teve 

sua finalidade atingida, conforme certidão do oficial de justiça de fls.86 vº. 

Intimo a parte autora para no prazo legal manifeste-se acerca da certidão 

do oficial de justiça de fls.86 vº.

Guiratinga - MT, 17 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 873 Nr: 404-34.1998.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Harger Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- Procurador do Estado - OAB:MT/4415, Procurador Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A

 Decurso de Prazo(Oposição de Impugnação)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Devedor não opôs Impugnação nem comprovou o 

pagamento, na forma do art. 525 do NCPC, conforme determina a decisão 

de fls. 462/462v. Intimo a parte autora O Estado de Mato Grosso através 

da Procuradoria Geral do Estado, para requerer o que entender de direito 

no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do presente feito.

Guiratinga - MT, 17 de abril de 2018.

 Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 33009 Nr: 133-63.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fiage de Carvalho Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte autora requerer o 

que entender de direito, na forma do despacho de fls. 137. Apesar de 

devidamente intimada via DJE nº 10210, publicado em 06/03/2018.

Guiratinga - MT, 17 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 17530 Nr: 961-64.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Custodio de Rezende, Lidia Ferreira 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o 

mandado de penhora e avaliação determinado na decisão de fls.112, no 

prazo de cinco (05) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora, a 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 78069 Nr: 294-19.2016.811.0096

 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): MAURI XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Juliano 

Galadinovic Alvim - OAB:17.010/MT, Luciana Carla Pirani 

Nascimento - OAB:6.578/MT, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3.956-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados da parte 

requerida, via DJE, para no prazo legal, se manifestarem acerca da 

preposta de honorários apresentada a ref. 62, bem como realizar o 

depósito dos 50%(cinquenta por cento) do referido valor, nos termos do 

despacho de ref. 50, parcialmente, adiante transcrito: "(...)bem como 

proposta de honorários, às expensas do requerido, que deverá depositar 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início das 

atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo pericial.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 2342-14.2017.811.0096

 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: ANA APARECIDA OLIVEIRA PORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

1.209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87763 Nr: 273-72.2018.811.0096

 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: JACI CIRILO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

1.209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 2662-64.2017.811.0096

 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: MPdS, MVPDS, CLAUDEIR BRAZ AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

1.209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86098 Nr: 2340-44.2017.811.0096

 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: IRACI MUNHOZ BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

1.209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 76681 Nr: 1011-65.2015.811.0096

 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: VAGNER DE SALES, ROSILENE DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar acerca estudo socieconômico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 74977 Nr: 319-66.2015.811.0096

 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: ANTELMO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do estudo socioeconômico juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84082 Nr: 1337-54.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO GONÇALVES, FERNANDA 

GONÇALVES NEGRI SAPATA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 459 de 538



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA SAVARIS BEE - 

OAB:18674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

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

Exequente, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

Avaliação realizada pela Sra. Oficiala de Justiça a ref. 16, bem como 

informe este Juízo quanto à continuidade dos demais atos expropriatórios.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38328 Nr: 780-51.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Henrique Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS 

SANTOS, Filiação: Angela Maria dos Santos e Roque Alves dos Santos, 

data de nascimento: 24/09/1993, 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: SENTENÇA DE PRONÚNCIAVistos em correição 

extraordinária.Considerando a Ofício Circular n.º 80/2017-GAB-J.Aux., 

que determinou a realização da correição extraordinária nas Varas 

Criminais com Competência para julgar crimes afetos ao Tribunal do Júri 

em todas as Comarca do Estado de Mato Grosso na forma do artigo 21 da 

CNGC, passo a correicionar os presentes autos.Trata-se de ação penal 

ofertada pelo representante do Ministério Público, em desfavor do 

acusado Gabriel Henrique Alves dos Santos, vulgo “Gordinho”, 

devidamente qualificado, vulgo “Gordinho”, atribuindo-lhe a prática do 

crime de homicídio qualificado na sua forma tentada, previsto no artigo 

121, § 2º, incisos II, do Código Penal, com as cominações da Lei n. 

8.072/90.Segundo a acusação, no dia 22 de abril de 2015, por volta das 

22h00, na Rua João Barro, em frente à residência situada no lote 22, no 

Distrito de Ouro Branco do Sul, Comarca de Itiquira/MT, o denunciado, 

agindo com “animus necandi”, impelindo por motivo fútil, desferiu diversos 

golpes de faca no pescoço da vítima Paulo Henrique de Freitas Costa, 

suficientes para provocar a sua morte.Ao que consta a vítima manteve 

união estável com a pessoa de Luciana Souza Gama por 

aproximadamente 03 (três) anos, contudo eles acabaram rompendo a vida 

conjugal. Logo após a separação, Luciana começou a se relacionar com o 

acusado, porém, no dia dos fatos, o denunciado depois de ver a vítima e 

Luciana na via pública, por motivo de ciúmes, sacou a faca que portava 

em sua cintura e desferiu vários golpes contra a vítima. Ato continuo, ele 

evadiu-se do local levando consigo o instrumento do crime (faca).Consta 

ainda que o ofendido acabou sendo socorrido pela Polícia Militar que foi 

acionada para atender a ocorrência, mas ele veio a óbito no hospital 

municipal e momento depois o réu foi preso com a arma do crime.Certidão 

de antecedentes criminais às fls. 01 e 177. Auto de prisão em flagrante 

(fls. 07), Termo de exibição (fls. 11), Boletim de ocorrência (fls. 28/30), 

Laudo de lesão corporal do réu/mapa topográfico (fls. 52/56) e Relatório 

policial (fls. 61/62).A denúncia foi recebida na data de 06 de maio de 2015 

(fls. 123).Laudo de necropsia/mapa topográfico às fls. 146/151.Citado (fls. 

208), o réu apresentou resposta escrita por meio de sua advogada 

constituída (fls. 152/154). No decorrer da instrução criminal foram ouvidas 

as testemunhas arroladas pelas partes, tendo elas desistido da oitiva das 

testemunhas faltantes. Ainda na mesma audiência, foi procedido o 

interrogatório do réu (fls. 184/193).Em memoriais escritos, o Ministério 

Público pugnou pela pronúncia do acusado nos exatos termos da 

denúncia (fls. 199/205).Alvará de soltura às fls. 218 e 232.Acórdão 

proferido pelo TJMT juntado às fls. 224/231 e 235/243.Na mesma 

manifestação processual, a defesa pugnou pela impronúncia do réu, ante 

a ausência de prova da autoria delitiva. Em caso de entendimento diverso, 

pugnou pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para 

homicídio simples (fls. 257/262).Vieram-me os autos conclusos.É o relato 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de ação penal pública 

incondicionada, objetivando-se apurar neste feito, a responsabilidade 

criminal de Gabriel Henrique Alves dos Santos, pela prática de um 

homicídio consumado equalificado pelo motivo fútil.Os autos tramitaram 

regularmente, não havendo nenhuma i r regular idade ou 

nulidade.Inicialmente, convém registrar que no juízo de pronúncia impera o 

princípio “in dubio pro societate”, sendo formado mediante elementos, que 

provem substancialmente a existência do crime, e apontem indícios 

suficientes de autoria, prova, evidentemente, produzida sob o manto do 

contraditório.A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto de 

prisão em flagrante (fls. 07), Termo de exibição (fls. 11), Boletim de 

ocorrência (fls. 28/30) e Laudo de necropsia/mapa topográfico (fls. 

146/151).No que tange a autoria, o próprio réu confessou a autoria do 

evento criminoso. Porém, alegou que agiu em legitima defesa e que o 

ofendido foi quem deu início ao entrevero que culminou na sua morte. 

Disse que ele e a vítima estavam bebendo no dia dos fatos, quando em 

dado momento o ofendido lhe indagou se ele teria se reacionado 

intimamente com a ex-mulher dele. Falou que entraram em luta corporal e a 

vítima partiu para cima dele com uma garrafa, mas que na tentativa de se 

defender desferiu golpes de faca nela. Acrescentou que ele não parou de 

golpear a vítima. Relatou também que não há testemunha ocular dos fatos. 

Ao final alegou que o instrumento do crime (faca) era de Adeilson e que 

não enviou qualquer tipo de recado para a ex-mulher de Paulo Henrique 

(fls. 192/193).O policial militar José Pereira da Cunha disse que foi 

acionado para atender a ocorrência. Relatou que ao chegar ao local à 

vítima já estava agonizando e de imediato a levou para o hospital. Disse 

que momento antes havia passado pelo local e viu o réu e a vítima 

bebendo no local. E mais, que após ter prestado socorro ao ofendido, ele 

diligenciou e localizou o denunciado na residência da genitora todo 

ensanguentado e com a faca, instrumento do crime (fls. 186).A 

testemunha Adeilson Lino da Silva Santos disse em juízo que estava 

bebendo no local horas antes do crime e que não ouviu a briga entre o 

denunciado e Paulo Henrique. Falou que momento depois dos fatos é que 

ficou sabendo pelo policial que o ofendido havia falecido (fls. 188). Já a 

testemunha Luciana, ex-mulher da vítima, contou em juízo que na época do 

evento criminoso ela e o ofendido já haviam rompido o relacionamento 

conjugal e que não teve qualquer tipo de relação com o réu antes dos 

fatos. Falou que dias antes do ocorrido, ela ouviu dizer que eles haviam 

discutido e que ela seria o motivo da briga, pois a vítima estaria com 

ciúmes. Disse que também após a sua separação ouviu o acusado dizer 

se ele teria chance com ela (fls. 189).Ouvida, a testemunha Carmelina 

Alves da Silva, falou apenas da conduta social de ambos, tanto do réu, 

quanto da vítima (fls. 191).No caso em tela, verifico que a alegação do 

acusado em seu interrogatório judicial de que teria agido em legítima 

defesa, resta duvidosa ante as provas colacionadas aos autos. Atua em 

legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários para 

repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. 

Consideram-se meios necessários aqueles eficazes e suficientes para 

repelir a agressão ao direito, causando o menor dano possível contra 

aquele que supostamente teria dado início ao fato. Assim, a agressão, por 

sua vez, deve ser atual ou iminente, isto é, deve estar acontecendo ou em 

vias de acontecer. In casu, é possível ver que o acusado também teve 

alguns membros do seu corpo atingidos (mão, antebraço e cabeça). 

Porém, o próprio réu confessou que não parou de golpear a vítima (fls. 

192), alegando que ficou com medo de ter sua vida ceifada pelo 

ofendido.Dessa forma, ainda que a vítima tenha dado início ao entrevero, 

não há como se afastar a ilicitude de sua reação, uma vez que o acusado 

desferiu contra a vítima diversos golpes de faca, conforme se vê no laudo 

de necropsia encartado nos autos. Diante do conjunto probatório 

colacionado aos autos, existindo indícios suficientes de autoria, deverá o 

réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri. Desse modo, tenho 

que a decisão final deve ser dada pelo Conselho de Sentença, juízo 

natural e constitucional dos crimes contra a vida. Além disso, esta decisão 

trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação A defesa do réu 

pugnou pela exclusão da qualificadora atribuída na exordial, porém, a 

princípio, ela deve ser mantida, uma vez que, havendo dúvidas, por mínima 

que seja a respeito de sua existência, tal questão deve ser dirimida pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 460 de 538



Conselho de Sentença, juiz natural da causa. A propósito, o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, tem decidido que:“RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, 

IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – PROVAS 

NOS AUTOS QUE NÃO ELIDEM PEREMPTORIAMENTE A ACUSAÇÃO – 

VERSÕES A SER ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA 

–EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTA A QUALIFICADORA – PREVALÊNCIA 

DO PRECEITO IN DUBIO PRO SOCIETATE –PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO 

DECRETO PREVENTIVO – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO 

DESPROVIDO. Impossível a absolvição sumária quando comprovada a 

existência do crime e de indícios suficientes da autoria, devendo a matéria 

ser remetida para o Tribunal do Júri, mormente se há dúvidas quanto à 

existência de legítima defesa, impondo-se a preservação da decisão de 

pronúncia. Não há se falar em exclusão de qualquer das qualificadoras do 

crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a 

competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não, vigorando, 

na fase da pronúncia, o princípio in dúbio pro societate. Impõe-se o 

reconhecimento da prejudicialidade do pedido formulado pelo apelante 

visando recorrer em liberdade, haja vista o julgamento do recurso. (RSE 

9163/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016)”.Deste 

modo, mantenho a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do 

CP).Ante ao exposto, PRONUNCIO o réu Gabriel Henrique Alves dos 

Santos, vulgo “Gordinho”, devidamente qualificado, o que faço com fulcro 

no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que ele seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Itiquira/MT, 

como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, do Código Penal, 

com as cominações da Lei n. 8.072/90.À vista do exposto, determino as 

seguintes providências:1. Intime-se o acusado, a defesa e o Ministério 

Público desta decisão.2. Caso as partes não recorram da pronúncia, o que 

deverá ser certificado nos autos, abra-se vistas ao Ministério Público e a 

defesa, para os fins do artigo 422 do Código de Processo Penal, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de apresentarem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requererem diligências.Cumpra-se com 

eficiência 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, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 16 de fevereiro de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37101 Nr: 260-91.2015.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP, JTCP, SGdS, AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de boa 

fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial constante 

nos autos e quanto ao interesse na restituição da arma de fogo 

apreendida, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial.Determino a intimação, por meio de edital com 

prazo de 10 (dez) dias, da parte interessada e eventual proprietário de 

boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde 

já o perdimento da arma e munições, com encaminhamento ao Comando do 

Exército para destruição.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às providências.De Pedra Preta-MT 

para Itiquira-MT, 16 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 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, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Itiquira, 26 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55367 Nr: 339-65.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER, ROSANA 

MARCONDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça para que efetue o pagamento da complementação da 

diligência, por meio de guia emitida através do site “www.tjmt.jus.br”, 

devendo trazer aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 567-40.2018.811.0027

 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): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A, instituição financeira de direito 

privado, em face de Raniery Ribeiro Lopes, ambos devidamente 

qualificados.

Em suma, o requerente postula, liminarmente, pela busca e apreensão do 

veículo descrito na exordial que se encontra na posse do requerido, 

devido à inadimplência deste em pagar as parcelas pactuadas no contrato 

de financiamento firmado pelas partes.

 É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Da análise dos autos, vejo que o requerido foi notificado 

extrajudicialmente, o que demonstra que ele esta em mora, estando, assim, 

presente os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo de 

marca FIAT, modelo STRADA CAB. SIMPLES FLEX WORKING (C.SIM) 

(ITALIA), 1.4 8V A/G 2p, ano 2013/2013, chassi 9BD27805MD7668553, 

placa OBO 9406, cor branca, revavam 537572112, descrito na inicial.

 Para tanto, expeça-se mandado necessário.

Nomeio ainda, o Banco requerente como fiel depositário do referido bem, 

lavrando-se o respectivo termo de compromisso, e após o cumprimento da 

ordem, autorizo a remoção do veículo ao pátio credenciado da autora.

Cite-se o requerido, para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

em 05 (cinco) dias a integralidade da dívida pendente, no valor descrito na 

peça inicial. A requerida poderá, também, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de abril de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52455 Nr: 2944-18.2017.811.0027

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, Angelita Francisca 

Monteiro Reis, MARCIO DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Intimação do Embargado para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56233 Nr: 745-86.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS TEODORO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55852 Nr: 591-68.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABC Brasil SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newlabor Industria e Comercio Ltda, David 

Robson Waltrick da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Moreira do 

Sacramento - OAB:166.822/SP, MARCELO TESHEINER CAVASSANI - 

OAB:71318, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB:188846, 

RUBENS SILVA - OAB:14.512/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56112 Nr: 696-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Polezel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Montagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3560-B/MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45680 Nr: 1854-09.2016.811.0027

 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: Luiz Guilherme Dias Porto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glória Marcia da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51928 Nr: 2628-05.2017.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, informe o 

endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 567-40.2018.811.0027

 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): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35005 Nr: 1513-51.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eugenio Pezarico, Osmar Luiz 

Pezarico, Inez Maria Izoton Pezarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte Exequente se manifeste acerca da devolução da Carta Precatória 
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com diligência negativa(Ref.: 63), sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49009 Nr: 1101-18.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ WALKER, LEONILDO GOMES 

BARCELO, CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte Exequente se manifeste acerca da juntada de correspondência 

devolvida pelo motivo "Não Procurado", sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 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: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ELISABETE BRIGO 

CARREIRA - OAB:248896

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34571 Nr: 1275-32.2014.811.0027

 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: JUELY FARIAS GOMES, Jaciel Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Lazaro Delgado da Silva, Ederson 

Delgado da Silva, Joelma Delgado Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES 

COELHO - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38156 Nr: 719-93.2015.811.0027

 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): Luiz Vasconcelos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 CÓDIGO: 38156.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

EMBARGADO: LUIZ VASCONCELOS LIMA.

Vistos etc.

O embargado pugnou pela conversão do presente feito virtual em 

processo físico, tendo em vista que a ação principal é física.

Assim, considerando que a presente ação é virtual e ação principal foi 

distribuída fisicamente, defiro o pedido e determino que a Secretaria 

translade-se cópia integral do feito para a ação principal.

Após, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30416 Nr: 234-38.2012.811.0047

 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: Jucilene Pereira dos Santos Oliveira

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

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

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 16 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32950 Nr: 279-71.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Máximo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Figueirópolis D' Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA 

- OAB:14856/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

se manifestem a respeito da petição de fls. 168/169.

Jauru, 16 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48000 Nr: 862-17.2018.811.0047

 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: CIRILO DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADILSON COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação para Restituição de Valor c/c Indenização por 

Dano Moral apresentada por CIRILO DIAS FERREIRA, em face de JOSÉ 

ADILSON COUTO, ambos devidamente qualificados nos autos.(...)- Do 

Valor da Causa –Inicialmente, convém advertir que o valor da causa, 

consoante disposição estampada nos arts. 291 e seguintes do NCPC, 

deve retratar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito 

econômico perseguido pelo autor. (...) Da análise da petição inicial nota-se 

que a parte autora deixou de quantificar o valor que pretende com a 

indenização por dano moral, assim, verifico uma discrepância entre o que 

determina o art. 292, inciso V e o valor atribuído à causa.Deste modo, em 

observância ao disposto no art. 292, inciso V e § 3º, do NCPC, 

DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

emenda da inicial atribuindo o valor que pretende a título de dano moral, 

providencie a retificação do valor dado à causa e, ainda, junte aos autos o 

comprovante de endereço do requerente, documento indispensável para o 

ajuizamento da ação, nos termos do art. 320, do CPC.INTIME-SE a parte 

autora, através de suas advogadas, via DJE.- Do Pedido de Assistência 

Judiciária –(...)Referida declaração goza de presunção relativa e não há 

nos autos documentos outros que atestem a hipossuficiência da parte 

requerente (declaração de imposto de renda, holerite, extrato bancário, 

etc.) e consequente incapacidade para pagamento das custas e 

despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento ou de sua família. 

(...).Assim, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de suas 

advogadas, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

por meio de documentação pertinente a sua condição de hipossuficiente, 

sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da 

justiça.Apresentada manifestação ou havendo inércia, ocorrências que 

deverão ser certificadas nos autos, ou recolhidas as custas, 

REMETAM-ME os autos concluso para deliberação. INTIME-SE, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 13 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 179-77.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FVFLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para incluir no polo passivo 

da demanda o genitor do requerente, Sr. LEONARDO LOURENÇO 

BARTELI.

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para se manifestar acerca dos 

pedidos formulados pelo requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45063 Nr: 1508-61.2017.811.0047

 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: Maria da Penha Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 829-61.2017.811.0047

 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: TAINARA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Não havendo diligência a serem 

realizadas, declaro encerrada a instrução processual. Tendo a parte 

autora apresentado alegações finais em audiência, declaro encerrada a 

fase instrutória. Nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43815 Nr: 806-18.2017.811.0047

 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: Adriana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Defiro prazo de 05 (cinco) dias 

para juntada de substabelecimento. Não havendo diligência a serem 

realizadas, declaro encerrada a instrução processual. Tendo a parte 

autora apresentado alegações finais em audiência, declaro encerrada a 

fase instrutória. Nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 435-54.2017.811.0047

 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: Edileuza Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Não havendo diligência a serem 

realizadas, declaro encerrada a instrução processual. Tendo a parte 

autora apresentado alegações finais em audiência, declaro encerrada a 

fase instrutória. Nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43937 Nr: 887-64.2017.811.0047

 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: ROSEVANIA DOURADO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Não havendo diligência a serem 

realizadas, declaro encerrada a instrução processual. Tendo a parte 

autora apresentado alegações finais em audiência, declaro encerrada a 

fase instrutória. Nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42841 Nr: 218-11.2017.811.0047

 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: Lucelena Daros Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Não havendo diligência a serem 

realizadas, declaro encerrada a instrução processual. Tendo a parte 

autora apresentado alegações finais em audiência, declaro encerrada a 

fase instrutória. Nos termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Não havendo alegações de 

nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42771 Nr: 183-51.2017.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NUNES DE MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Homologo a desistência da 

inquirição da testemunha na forma requerida pela autora, para que sustam 

os seus jurídicos efeitos. Tendo a parte autora apresentado alegações 

finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória. Nos termos do 

art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação de 

sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41569 Nr: 1278-53.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac de Lima Brito, Adriano Aguilar da Gama, 

Ana Bela Dominique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fátima Neves - 

OAB:10737/O, MIGUEL ANGELO CARROCIA - OAB:21968/O

 (...) .Outrossim, depreende-se que foi designada audiência instrutória 

para o dia 30 de janeiro de 2017, contudo, à época, esta Magistrada 

encontrava-se em gozo de licença médica e, não havendo informação nos 

autos da realização da solenidade pelo magistrado em substituição legal, 

REDESIGNO a solenidade para o dia 03 de julho de 2018, às 13h30, 

oportunidade em que se realizará o interrogatório da denunciada ANA 

BELA DOMINIQUE DA SILVA, bem como se procederá a inquirição das 

testemunhas de acusação e da defesa, caso haja. Estando alguns dos 

réus presos, REQUISITE-SE, sua escolta. Caso resida em outra comarca, 

EXPEÇA-SE carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão.Havendo testemunha residente em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário 

público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, INTIME-SE a 

testemunha no endereço declinado pelas partes, advertindo-as, de que em 

caso de não comparecimento, estando devidamente intimadas, poderão 

responder por crime de desobediência.No tocante ao pedido de revogação 

da medida cautelar de monitoramento eletrônico formulado de defesa 

técnica de ADRIANO AGUILAR DA GAMA (fls. 263/265), primeiramente, 

COLHA-SE parecer do Ministério Público.INTIMEM-SE, pessoalmente, o 

Ministério Público e o Defensor nomeado.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 11 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47984 Nr: 852-70.2018.811.0047

 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: DAVID DA HORAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

O Juízo da Subseção Judiciária de Cáceres/MT declinou da competência 
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para processar e julgar a presente ação em favor deste Juízo.

 Sendo assim, INTIMEM-SE as partes acerca da redistribuição do presente 

feito, ainda, para que, no prazo 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47896 Nr: 797-22.2018.811.0047

 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: ERICA DAS GRAÇAS BALBINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária de concessão SALÁRIO MATERNIDADE 

de trabalhadora rural, ajuizada por ERICA DAS GRAÇAS BALBINO em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos.

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.

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.

 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, pois o expediente 

conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os princípios 

da celeridade e da economia processual.

Cite-se o requerido 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, à parte autora para impugnação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 462-37.2017.811.0047

 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: Sebastião Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. Não há fatos incontroversos.Fixo como 

matéria fática controvertida, a qualidade de segurada, o cumprimento da 

carência e o fato de a parte autora ser portadora de deficiência, que a 

incapacite para o desemprenho de atividade laboral.Consiste questão de 

direito relevante o direito à percepção do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez.Considero que a realização de exame 

médico-pericial revela-se como meio imprescindível para verificar a 

incapacidade laboral da parte autora (art. 42, da Lei n. 8.213/91).Diante 

dessa perspectiva, defiro a produção de prova pericial, requerida pelas 

partes.NOMEIO o Dr. VENER FERREIRA PASSOS, médico, inscrito no 

CRM/MT nº 5304, com endereço profissional à Rua Marechal Deodoro, nº 

605, Centro, Jauru/MT, telefone (65) 9-9951-4142, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 473, § 3º, do CPC.Ademais, fixo de imediato (art. 465, do CPC), o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório (...)Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de abril de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38480 Nr: 8-91.2016.811.0047

 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: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos. Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

requerida em sua contestação (fls. 106/131).Quanto à preliminar de 

representação - DAS ASSINATURAS DIVERGENTES – NECESSIDADE DE 

SE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO, denota-se que tal divergência 

não poderá ser satisfeita através do depoimento pessoal da parte autora, 

mas sim por intermédio de perícia grafotécnica. Contudo, é indiscutível que 

o demandante sofreu acidente de trânsito e foi submetido à tratamento 

médico, inclusive de fisioterapia, consoante documentos de fls. 21/37, de 

modo que, plausível a justificativa apresentada na impugnação. Portanto, 

rejeito a preliminar.Embora não haja a efetiva comprovação de que o 

demandante tenha pleiteado a indenização em virtude da invalidez e das 

despesas médicas na via administrativa, a fim de caracterizar a 

resistência da demandada, fato é, que a Seguradora apresentou 

contestação de mérito, o que caracteriza a resistência, e dispensa o 

prévio requerimento administrativo nos termo do item 6, do Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG. (...) Desse modo, afasto a preliminar 

suscitada.Não existindo outras questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, DECLARO o processo SANEADO.Como a 

questão de mérito não é unicamente de direito, entendendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, por agora reputo 

pertinente a produção de prova pericial.Para produção da referida prova 

pericial, NOMEIO como perito, Dr. VENER FERREIRA PASSOS, médico, 

clínico geral, inscrito no CRM/MT nº 5304, com endereço profissional à Rua 

Marechal Deodoro, nº 605, Centro, Jauru/MT, telefone (65) 9-9951-4142, 

que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de 

compromisso (art. 466, do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) 

dias para a entrega do laudo.I. (...) X. Não havendo esclarecimento a ser 

feito acerca do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para, 

sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem razões 

finais escritas.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 16 de abril 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 611-04.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por 
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Ricardo Gomes de Lima em face da Companhia Comercial de Terras Sul do 

Brasil, todos qualificados nos autos. Encerrada a instrução processual, 

tendo as partes apresentado alegações finais nesta oportunidade, 

mantenho os autos conclusos para prolação de sentença, nos termos do 

artigo 366 do CPC. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 837-72.2016.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Lanas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

- OAB:20135/O

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de CARLOS ALBERTO DE LANA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citado, o executado pugnou pelo parcelamento do débito, em 

razão da exequente ter anuído, suspendeu-se o processo pelo prazo 

necessário para o pagamento das parcelas remanescentes (fls. 52).

Expediu-se alvará de levantamento referente aos 30% (trinta por cento) 

ofertados pelo executado (fls. 60).

Instado a se manifestar, a exequente pugnou pela extinção da execução 

em razão pagamento integral.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme se extrai dos comprovantes de pagamento de fls. 37, 41, 47, 

51,55, 59, a pretensão da parte exequente foi satisfeita, não havendo 

outra medida que não a extinção do feito nos termos do arts. 924, inciso II, 

e 925, ambos do CPC, ‘in verbis’:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

EXPEÇA-SE alvará judicial de levantamento dos valores depositados nos 

autos, observando-se a conta bancária informada pelo exequente (fls. 

60).

Em obediência ao princípio da causalidade, condeno a parte executada ao 

pagamento das custas processuais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36986 Nr: 937-61.2015.811.0047

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Bianchi Wagner

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:oab/mt 18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR 8.123, RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 17.486

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial dos presentes embargos, com a resolução de seu mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO o embargante ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, 

§ 3º, do mesmo Diploma.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETA-SE cópia da presente sentença e da certidão de trânsito em 

julgado aos autos em apenso, desapensando-se.Certificado o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 03 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38003 Nr: 1270-13.2015.811.0047

 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: NERI APARECIDO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA PASTORELLI NOVELI - 

OAB:178872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:a) 

HOMOLOGAR, por sentença, a partilha amigável celebrada nestes autos, 

observando-se o pedido de retificação apresentado às fls. 73 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e devidos efeitos, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro omissão e ressalvados 

direitos de terceiros;b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva com a 

resolução de seu mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via 

DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário, 

observado os requisitos do art. 655 do CPC, depois de certificado o 

trânsito em julgado e pagas eventuais custas finais remanescentes. Em 

atendimento aos arts. 659, § 2° e 662, § 2°, do CPC, INTIMEM-SE a 

Fazenda Pública Federal e do Município onde se localizam os bens, antes 

de se efetivar a entrega do formal de partilha, certidão ou carta de 

adjudicação, ao(s) interessado(s).Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas de 

esti lo.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 03 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45649 Nr: 1821-22.2017.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT, ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO 

RODEIO DE JAURU/MT , PEDRO FERREIRA DE SOUZA, Arnobio Batista dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz de tais considerações, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.Sem custas.INTIME-SE a parte autora, através de 

sua advogada, via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.Transitada esta 

em julgado, independentemente de nova conclusão dos autos, REMETAM 

os autos ao arquivamento, com baixa na distribuição, mediante as 

respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

03 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35723 Nr: 463-90.2015.811.0047

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

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

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:OAB/MT 17873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente manifestou-se nos autos, pugnando pela extinção do 

processo, tendo em vista o recebimento da quantia exequenda.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme noticiados nos autos pela parte exequente, a pretensão fora 

satisfeita, não havendo outra medida que não a extinção do feito nos 

termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo inciso 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

INTIMEM-SE as partes.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as baixas e cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35722 Nr: 462-08.2015.811.0047

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

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

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:OAB/MT 17873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente manifestou-se nos autos, pugnando pela extinção do 

processo, tendo em vista o recebimento da quantia exequenda.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme noticiados nos autos pela parte exequente, a pretensão fora 

satisfeita, não havendo outra medida que não a extinção do feito nos 

termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo inciso 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

INTIMEM-SE as partes.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as baixas e cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34854 Nr: 77-60.2015.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO IVOGLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA ZUNCHETTI COMBUSTIVEIS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - OAB:14658, Wilson 

Saenz Surita Junior - OAB:MT0007302A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:16.657, Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB:MT 8.311, Luiz 

Nelson Zuchetti Júnior - OAB:OAB-MT 15.130

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos monitórios, 

resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, CONVERTENDO o mandado inicial em título executivo judicial, 

igualmente, o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 

702, § 8º, do CPC. Em razão da sucumbência, deverá a embargante arcar 

com as custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado do débito, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, independentemente de nova intimação, INICIE o credor a fase de 

cumprimento de sentença, com a juntada de planilha atualizada do débito, 

e demais requerimentos, nos termos do art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-72.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010127-72.2016.8.11.0047; Valor causa: R$ 12.412,56; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: TARCISIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: H. L. DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos. 

Considerando que aparte executada devidamente citada (id. n.º 5390753) 

para efetuar o pagamento da dívida apresentou embargos à execução que 

foram julgados improcedentes (id. n.º 10942453), que a parte executada 

não efetuou pagamento da dívida no prazo assinalado, bem como a ordem 

de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora 

on line, via sistema Bacenjud formulado pela parte exequente. Para tanto, 

DETERMINO que seja procedida à indisponibilidade de ativos financeiros 

em conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a executada HL DA 

SILVA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 04.956.487/0001-31, 

eventualmente, figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a 

ser penhorado a quantia de R$ 14.624,90 (catorze mil seiscentos e vinte e 

quatro reais e noventa centavos), conforme mencionado na petição e 

memorial de cálculos (id. n.º 11441693 e 11441705), de acordo com a 

dicção do art. 835, c/c o art. 854, ambos do CPC. A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores em mais de uma conta, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, através de seus 

advogados, via DJE, com fundamento no art. 841, § 1°, do CPC para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que: I – as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; e II – ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (§ 3°, inciso I e II, do art. 

854, do CPC); devendo a Secretaria CERTIFICAR a tempestividade da 

manifestação e, na sequência, REMETER os autos conclusos para análise; 

d) por fim, rejeitada ou não apresentada manifestação da parte executada, 
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fato que deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem a lavratura de termo de penhora, 

transferindo-se os valores para Conta Única dos Depósitos Judiciais do 

Estado de Mato Grosso, vinculando o montante ao presente feito (§ 5°, do 

art. 854, do CPC), devendo os autos serem remetidos ao gabinete para 

designação da audiência de conciliação, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos de forma oral ou escrita (§ 1°, do 

art. 53, da Lei n.º 9.099/95). Não sendo localizados ativos financeiros, 

desde já, DEFIRO o pedido de penhora de bens móveis, via sistema 

Renajud, formulado pela parte exequente, devendo ser registrada a 

restrição de circulação dos bens registrados em nome da executada HL 

DA SILVA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 04.956.487/0001-31, 

devendo, em caso positivo, ser lavrado o respectivo termo de penhora, 

devendo os autos serem remetidos ao gabinete para designação da 

audiência de conciliação, oportunidade em que o executado poderá 

oferecer embargos de forma oral ou escrita (§ 1°, do art. 53, da Lei n.º 

9.099/95). Não sendo localizados bens móveis ou ativos financeiros em 

nome da parte executada, DETERMINO a intimação da parte exequente, 

através de seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, § 4°, da Lei n.º 

9.099/95. INTIMEM-SE CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 

de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31658 Nr: 994-42.2016.811.0048

 AÇÃO: 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

 PARTE AUTORA: RUBIM & RUBIM LTDA/ME - (F.A MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO) -

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDO. PODER JUDUCIÁRIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Comarca de Juscimeira – Vara Única. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA RUBIM & RUBIM LTDA - ME. DADOS DO PROCESSO: 

Processo: 994-42.2016.811.0048. Código: 31658. Valor da Causa: R$ 

1.194.133,70. Tipo: Cível. Espécie: Recuperação Judicial->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. Polo Ativo: RUBIM & 

RUBIM LTDA - ME, CNPJ: 06.927.516/0001-62, Endereço: Rua Campos 

Sales, n.º 540, Bairro Centro, Município Juscimeira-MT, CEP: 78.450-000. 

Polo Passivo: O JUÍZO. ADMISTRADOR JUDICIAL: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, OAB/MT 14.559, com endereço à Rua Joaquim 

Murtinho, n.º 683, Bairro Centro, CEP 78.020-290, Cuiabá-MT, telefones: 

(65) 3625-4020, (65) 3321-2074, (65) 9.9642-5462, e-mails: 

contato@coelhoealmeida.adv.br e bruno@coelhoealmeida.adv.br, site: 

www.coelhoealmeida.adv.br. PESSOAS A SEREM INTIMADAS: 

CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS. FINALIDADE: PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DOS CREDORES E INTERESSADOS ACERCA DO 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DA RUBIM & RUBIM LTDA - ME, BEM COMO DA LISTA SINTÉTICA 

DE CREDORES DA DEVEDORA, A FIM DE QUE, QUERENDO, APRESENTEM 

HABILITAÇÕES E/OU DIVERGÊNCIAS À ADMINISTRADORA JUDICIAL, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 7º, §2º DA LEI 

11.101/2005. RESUMO DA INICIAL: Relata que a RUBIM & RUBIM LTDA – 

ME atua a 10 (dez) anos no ramo de comércio varejista de materiais de 

construção, madeira, artefatos, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, 

ferragens, ferramentas tintas, materiais para pintura e material elétrico. 

Alega que a recente crise econômica nacional, com a alta dos juros, 

limitação de crédito, e principalmente com a diminuição do poder aquisitivo, 

levou a uma forte retração de vendas, refletindo sobre a saúde 

econômico-financeira da Requerente.

 RESUMO DA DECISÃO:

 LISTA SINTÉTICA DOS CREDORES E CRÉDITOS RELACIONADOS PELA 

RECUPERANDA(CLASSE: CREDOR - CRÉDITO EM MOEDA NACIONAL) – 

CLASSE III (QUIROGRAFÁRIO): SICREDI - 5.763,75; SICREDI – 51.111,14; 

SICREDI – 141.390,78; SICREDI – 32.375,00; SICREDI – 32.375,00; SICREDI 

– 8.518,13; BRADESCO – 67.500,00; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

144.740,86; HSBC – 42.794,00; BANCO DO BRASIL – 94.341,63; BANCO 

DO BRASIL – 308.169,35; BANCO DO BRASIL – 82.400,00; SICREDI – 

43.402,73; SICREDI – 23.091,66; BRADESCO – 72.000,00; A. J RORATO – 

2.877,19; BAUMIN INDUSTRIA – 4.381,19; BLACK E DECKER – 2631,58; 

CERAMICA FORMIGRES – 7.962,48; COZIMAX – 3.315,62; C. R. V. 

METALURGICA – 4.203,03; EUCATEX LTDA – 5.634,86; PREGOS 

TRIANGULO – 2.762,38; FERRAGENS NEGRÃO – 10.713,86; FORTLEV – 

5.192,43; IMBRASA – 1.474,94; LORENZETTI – 1.631,95; METALPAMA – 

1.200,00; PADO – 1.801,04; PAMPLONA – 3.816,60; PLUZIE – 2.912,60; 

POLICENO – 1.498,09; RUY ROCHA – 5.681,37; STAM METALURGICA – 

1.816,18; VITROMAX – 5.028,46; ROSIEL F DE OLIVEIRA – 59401923191 – 

2.480,00; FENIX CONTABILIDADE – 3.520,00; IVALDO ROCHA CIA LTDA – 

4.675,00; MORETTO E JACINTHO LTDA – 8.090,00. ADVERTÊNCIAS: 1) 

NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, §2º DA LEI 11.101/2005, FICAM TODOS 

ADVERTIDOS DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA 

PUBLICAÇÃO DESTE, PARA QUE OS INTERESSADOS POSSAM 

APRESENTAR HABILITAÇÃO E/OU DIVERGÊNCIA DIRETAMENTE AO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PELO JUÍZO, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOAQUIM 

MURTINHO, Nº 683, BAIRRO CENTRO, CEP 78.020-290, CUIABÁ-MT, OU, 

AINDA, VIA CORREIOS, DESDE QUE O REFERIDO DOCUMENTO SEJA 

POSTADO ATÉ A DATA FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO, SEMPRE 

RESPEITANDO AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 9º, DA LEI 11.101/2005; 2) 

QUALQUER CREDOR PODERÁ MANIFESTAR AO JUIZ SUA OBJEÇÃO AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DE QUE TRATA 

O § 2° DO ART. 7°, DA LEI 11.101/2005. 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, Lucas Martins Maia de Oliveira, 

Gestor/Analista Judiciário, digitei. Juscimeira-MT, 16/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33172 Nr: 1761-80.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVILSON OLIVEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a advogada da parte 

autora para apresentar CÁLCULOS ATUALIZADOS, com vistas a 

expedição de RPV/PRECATÓRIO. Obs: Conforme NCPC, é obrigação do 

advogado apresentar cálculo para liquidação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35470 Nr: 935-20.2017.811.0048

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSANDRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078 MT

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO, AFIM DE INTIMAR O PATRONO DA 

PARTE EMBARGADA PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, NA FORAM DO ARTIGO 920 DO NCPC..

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36755 Nr: 1507-73.2017.811.0048

 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: LOURIVAL RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Impulsiono os autos a fm de INTIMAR a parte requerida do despacho a 

seguir transcrito: Prazo de 15 dias Vistos.

"1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

 2. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Juscimeira-MT, 22 de novembro de 2017. Alcindo Peres da Rosa - Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30795 Nr: 603-87.2016.811.0048

 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: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI BENTES MACHADO, VALDENIR 

MACHADO DE PAULA, HERMÍNIO CARDOSO, LORIMAR MARQUES DE 

ARRUDA, ALDMIR DIAS ZAMBONINE, HILDA ACI PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO, ARLINDO CANOVA PABLOS, SANTA URSULA 

EMPREENDIMENTO E PATICIPAÇÕES S/A, REPRESENTADA POR SEU 

SÍNDICO DR. AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUE ALVES 

BRAGA - OAB:122093/SP, LAUANE BENITES MACHADO RODRIGUES 

FERREIRA - OAB:13144, REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - 

OAB:14803

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-44.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-09.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-16.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TULCI SCHOTT DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da apresentação da contestação, intimem-se a parte 

autora para que, querendo, apresente a impugnação no prazo legal. Após 

voltem conclusos. 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: 1000322-80.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA TAUANE ARAUJO CHAVES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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: 1000001-11.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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. Trata-se de embargos de declaração propostos pela 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já 

qualificados, em face da sentença proferida, aduzindo, em síntese, que a 

referida decisão possui omissão, por não ter apreciado o pedido 

contraposto feito pela parte requerida, pretendendo assim a sua correção. 

É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 
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tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É 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 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte requerida. Assim sendo, mister se faz reconhecer e 

suprir a falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

embargos para declarar que o item 3.1 do dispositivo da referida 

sentença, passe a ter a seguinte redação: “3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUIZ CARLOS DE OLIVEIR, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra, bem como julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, feito pela requerida.” Permanece, 

no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se o registro da 

sentença, anotando-se a alteração. 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: 1000025-39.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS E CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos por 

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, já qualificados, em face da sentença 

proferida, aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui omissão, 

por não ter apreciado o pedido contraposto feito pela parte requerida, 

pretendendo assim a sua correção. É o breve relatório. Decido. Conheço 

dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais. No mérito, tenho que merecem acolhimento. É 

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 ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador. No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a 

omissão alegada, uma vez que não apreciou pedidos da parte requerida. 

Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa decisão, 

neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para declarar que 

o item 3.1 do dispositivo da referida sentença, passe a ter a seguinte 

redação: “3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCIA NORONHA 

DEGASPERY FREITAS E CIA LTDA - ME, em desfavor de COMPANHIA 

ULTRAGAZ S.A., por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra, bem como julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, feito pela requerida, vez que não há 

nos autos elementos suficientes para a comprovação do alegado.” 

Permanece, no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se o 

registro da sentença, anotando-se a alteração. Publique -se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72614 Nr: 1047-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMES JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:23162/O

 Vistos em correição.

Consubstanciado ao requerimento à fl. 26/29, no qual o reeducando 

VALDIR LEME JUSTINO pugna pela reconsideração da decisão exarada à 

fl.24/25 dos autos, que determinou regressão cautelar e a expedição de 

mandado de prisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público à fl. 39, opina pelo deferimento 

do pleito, bem como a designação de nova data de audiência admonitória.

É a síntese do necessário.

Decido.

 Do que consta nos autos, verifica-se que o reeducando devidamente 

intimado para comparecimento a audiência admonitória, não compareceu 

(fl.22/23), razão pela qual, foi regredido seu regime prisional, bem como, 

determinado a expedição de mandado de prisão.

Neste diapasão, às fls. 26, apresentada justificativa e documentos 

comprobatórios, o reeducando pugna pela reconsideração da decisão. 

Juntou documentos às fls.32/38.

Por sua vez, o Parquet em sua manifestação à fl. 39, opina pelo 

deferimento do pleito, bem como, designação de nova audiência 

admonitória.

Assim, em análise ao petitório e aos documentos que o instrui, bem como, 

parecer favorável do Ministério Público, eis que, entendo que o presente 

requerimento deve ser DEFERIDO.

Destarte, face ao exposto, RECONSIDERO a decisão às fls. 24/24-v, para 

DESIGNAR nova audiência admonitória para o dia 14 de agosto de 2018, 

às 13:15 horas.

Em tempo, tendo em vista que não há nos autos informação da expedição 

de mandado de prisão, deixo de determinar o recolhimento do respectivo.

CIÊNCIA o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 16 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74 Nr: 1315-40.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG, MAM, VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B, Valter Vicente Leon - OAB:MT - 4.l46-A

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADESIVO de fls. 195 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48514 Nr: 339-91.2010.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. BOCCA E CIA LTDA, Valmor Francisco 

Bocca, MARCIA FEDRIZ BOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Defiro o pedido de fls. 39. Uma vez que o Oficial de Justiça certificou que 

a empresa não funciona mais no local e que está em lugar incerto e não 

sabido, não adiantaria determinar a citação pelos Correios no mesmo 

endereço. Assim, aplico a Súmula 414 do STJ e DETERMINO que o 

executado seja citado e intimado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para requerer 

o que for de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 16 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 65700 Nr: 633-70.2015.811.0109

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA RIBEIRO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLICE DE MELLO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos em correição.Consubstanciado na manifestação à fl. 124, revogo a 

nomeação efetuada à fl.84 dos autos, bem como, arbitro os honorários no 

valor de 1,5 URH, considerando as atuações realizados nos 

autos.Destarte, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

NOMEIO Dr. REGINALDO ALVES para promover a defesa do interesse da 

parte requerida VANDERLICE DE MELLO SANTANA. Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 2 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 

1º e 4º do mencionado provimento, para fins de conhecimento e 

advertência aos advogados nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser 

removido do processo, por deixar de cumprir suas obrigações 

profissionais, perderá o direito à percepção integral da remuneração 

fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la em valor 

proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. § 2º. 

(...)1)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para 

requerer o direito.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE. 

INTIME-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 16 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43481 Nr: 896-83.2007.811.0109

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PITORES AGUIAR MERCADO ME, José 

Pitores Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos em correição.Diante do pedido de renuncia da advogada dativa à 

fl. 104, DEFIRO o pleito, mantendo o valor dos honorários arbitrados na fl. 

68, uma vez que a causa se esgotou em 1º grau de jurisdição. Diante da 

renuncia da advogada dativa à (fl. 104), e não sendo possível a nomeação 

da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Eliton Rezende de Jesus: Rua 

Cascavel, nº. 1057, Centro, Tel. 3536-2285, Marcelândia/MT, para 

promover a defesa do executado J PITORES AGUIAR MERCADO 

ME.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 02 URH.(...).Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito e para apresentar contrarrazões de 

recurso de apelação.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 16 de abril de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48397 Nr: 222-03.2010.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR EBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para no prazo de 10 (dez) dias manifestar quanto às 

alegações narradas à fl. 165/166 dos autos, bem como cumprir os termos 

do acordo celebrado à fl. 132/134.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, volte os autos 

conclusos para apreciação dos demais pedidos (fl.165/166).

 Marcelândia/MT, 21 de julho de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74724 Nr: 139-06.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA/AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSERISSE MAIA ALENCAR - 

OAB:CE 10.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono esta Carta Precatória para intimar o Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias se manifeste sobre o teor da Certidão do Sr. Oficial 

de Justiça de fls. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68427 Nr: 470-56.2016.811.0109

 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): Antonio Donizete Giordano, MARIZA BORIN 

GIORDANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 40,00 (quarenta reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74746 Nr: 150-35.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 60,00 (sessenta reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70696 Nr: 1637-11.2016.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FELIX DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 
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OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 41 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69769 Nr: 3021-52.2015.811.0009

 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: MANOEL DE MENEZES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:18.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 54 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 873-54.2018.811.0109

 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: LUCIANO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO. postergo a análise da medida liminar após a juntada das 

informações devidas e a manifestação ministerial, fato que possibilitará a 

este Juízo, melhor instrução do processo. Notifique-se a autoridade 

indicada como coatora, a fim de que preste, querendo, as informações 

que julgar necessárias, em 10 (dez) dias, nos termos da Lei 

12.016/2009.Por conseguinte, decorrido prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, colha-se o parecer do representante do Ministério 

Público, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Marcelândia, 16 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68654 Nr: 596-09.2016.811.0109

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação e DETERMINO a expedição de 

alvará em nome do Sr. JACI CARDOSO DE OLIVEIRA, autorizando-o a 

receber os valores descritos à fl.25, referente aos contratos juntados aos 

autos 11/13, bem como o envio de oficio a intuição bancária- Banco 

Bradesco, informando-o a conta para depósito indicada pelo autor à 

fl.30.Decorrido o prazo para eventual recurso, com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias, após arquivem-se os 

autos.Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 16 

de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68475 Nr: 496-54.2016.811.0109

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Consubstanciado a manifestação de fls. 69/72 dos autos, designo nova 

perícia, a ser realizada na data de 14 de maio de 2018 às 13:00 horas.

Em razão da impossibilidade do perito anterior realizar a perícia 

necessária, conforme requerimento anexo (ofício 03/2018), nomeio como 

perito judicial o Dr. WALMIR MUNIZ, e fixo seus honorários no importe de 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) nos termos 

da Resolução nº 541/2007 do CJE.

Encaminhe ao perito os quesitos formulados pelas partes, com cópias da 

petição inicial, dos documentos que o instruem.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 16 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66863 Nr: 1134-24.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAERTE GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos etc.Diante da certidão à (fl. 50), e tendo em vista que a Defensoria 

Pública não mais atua nesta comarca, NOMEIO o Dr. CLÁUDIO LEME 

ANTÔNIO: Travessa Morumbi, 47, centro, setor leste, Colíder/MT, fones: 

066-35412127 e 066-99962-8442, email: cla.adv@uol.com.br., para 

promover a defesa do réu JOÃO LAERTE GIOCONDO.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 

1º e 4º do mencionado provimento, para fins de conhecimento e 

advertência aos advogados nomeados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62535 Nr: 1221-48.2013.811.0109

 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: ORLANDO GENEROSO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GENEROSO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Certifique-se decurso de prazo

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73027 Nr: 490-70.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIS FERREIRA DE SOUSA, JEREMIAS 

DE SOUSA SILVA, DIEGO MARTINS DA SILVA, JOANA DARC OLIVEIRA 

LOPES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos em correição.Trata-se de auto de prisão em flagrante de JEREMIAS 

SOUSA SILVA, JOANA DARC DE OLIVEIRA LOPES, PAULO LUIS 

FERREIRA DE SOUSA e DIEGO MARTINS DA SILVA, no qual se imputa aos 

flagrados a prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da 

Lei nº 11.343/2006.(...) .Registro, nesse passo, que não obstante a prisão 

preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima 

demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP 

mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.Posto isso e 

vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da 

ordem pública, converto as prisões em flagrante de JEREMIAS SOUSA 

SILVA, PAULO LUIS FERREIRA DE SOUSA, JOANA DARC DE OLIVEIRA 

LOPES e DIEGO MARTINS DA SILVA em prisões preventivas.OFICIE-SE, 

com URGÊNCIA a Sejudh solicitando atestado de vaga à flagranteada 

Joana Darc de Oliveira Lopes.AGUARDE-SE a conclusão do IPL.Após, 

traslade-se para os autos respectivos, se necessário, cópia do auto de 

prisão em flagrante e, arquive-se.Cumpra-se, com urgência.Sirva a 

presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.Saem os presentes 

devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na 

utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as 

ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em 

áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório da Vara. 

Nada mais. Eu, Priscielem da Silva Rodrigues, Assessora de Gabinete, 

digitei.SUELEN BARIZONJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 756-96.2014.811.0111

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR URNHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 756-96.2014.811.0111 (Código 54522)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Valdecir Urnhani

Vistos em correição.

Atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC, determino a intimação da 

parte executada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e de 

avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31027 Nr: 52-59.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADÃO SCARTEZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/20 (Código 31027)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Adão Scartezini

Executado: Antônio Augusto Dias

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para indicar o paradeiro do executado, bem 

como dos veículos constritos, a fim de viabilizar a avaliação destes.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 528-97.2009.811.0111

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Leandro Gewinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Elisiane da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 298-79.2014.811.01111 (Código 53997)

Classe – Assunto: Inventário

 Requerente: Maria Neide de Mattos Ribeiro Mamedio

 Requerido: Espólio de Luiz Ribeiro Mamedio

Vistos em correição.

Defiro parcialmente o requerimento ministerial (f.211).

Intime-se a inventariante para comunicar ao Juízo a comprovação do 

incidente (incêndio), juntando a documentação pertinente, bem como para 

informar sobre a venda do veículo, prestando as devidas contas.

Indefiro o pedido de avaliação dos bens, eis que já foram realizadas pelo 

agente fazendário na oportunidade da expedição da GIA-ITCD (f.207-209).

Com as informações da inventariante, dê-se novas vistas ao MP.

Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53179 Nr: 1295-96.2013.811.0111

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

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

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1295-96.2013.811.0111 (Código 53179)

Classe – Assunto: Execução contra a Fazenda Pública

Exequente: Marcus Augusto Giraldi Macedo

Executado: Estado de Mato Grosso

 Vistos em correição.

Desentranhe-se a petição de f.20-21, pois, embora a identificação 

processual numeral tenha se referido aos presentes, em verdade, 

pertence aos autos em apenso Código 54224, referente aos embargos, 

cujo valor dos honorários sucumbenciais são discutidos.

Com relação a presente execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar planilha atualizada do crédito, deduzindo qualquer 

compensação de débito oriundo dos embargos.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51429 Nr: 1327-38.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ramos Pereira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31433 Nr: 453-58.2009.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK PEREIRA FERNANDES, Claudir Tormes, 

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071, Ruy Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT

 Código nº 31433.

Processo nº 453-58.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciados: Frank Pereira Fernandes e Outros.

Vistos em correição.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto à fl. 363 pela Defesa do 

acusado CLAUDIR TORMES, nos seus regulares efeitos, eis que 

tempestivos, conforme certidão de fl.368.

2)ABRA-SE VISTA à Defesa para que apresente as devidas razões 

recursais no prazo legal.

3) Com o aporte das razões recursais de Defesa, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

4) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52449 Nr: 598-75.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Tavares Bertinetti - 

OAB:80146 MT

 Código nº 52449.

Processo nº 598-75.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Louri Ceron Bertinetti

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público (fl. 236), a fim de 

que seja expedida Carta Precatória para a Comarca de Sorriso/MT, com a 

finalidade de inquirição das testemunhas Crislaine Martinelli Ferreira e 

Gislaine Graciela Martinelli, devendo constar como endereço o informado 

às fls. 236-237.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 9710 Nr: 333-20.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAÍAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 9710

Processo nº 2006/275

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Izaías Soares

Vistos em correição.

Tendo em vista que até a presente data o advogado nomeado não se 

manifestou nos autos, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Agassis Favoni 

de Queiroz e NOMEIO como defensor dativo do acusado o advogado Arlon 

de Souza Porto que deverá ser intimado nos termos da decisão de fl. 198.

No mais, cumpra-se o item 03 da decisão de fl. 198.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52905 Nr: 1036-04.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 Código nº 52905

Processo nº 1036-04.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Antonio Pereira dos Santos

Vistos em correição.

DEFIRO a cota ministerial retro.

Para tanto, determino a suspensão do processo, bem como do curso do 

prazo prescricional, eis que o acusado se encontra em local incerto e não 

sabido.

 Os autos deverão permanecer no arquivo provisório até o ano de 2028.

Expirado o prazo de suspensão do processo, deverá o feito seguir até os 

seus ulteriores termos, dando-se vista ao Ministério Público para que se 

manifeste quanto ao atual endereço do acusado.

No mais, RENOVE-SE o mandado de prisão nº 1322 (fl.414), o qual deverá 

ser encaminhado ao Banco Nacional de Mandados e para POLINTER.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28793 Nr: 1042-21.2007.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 23793

Processo nº 2007/32

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Gilmar Ferreira de Souza

Vistos em correição.

SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida à fl.1006.

Cumpra-se com urgência, servindo a presente como ofício no que couber.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53442 Nr: 1545-32.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHRER YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1545-32.2013.811.0111 (Código 53442)

Classe – Assunto: Execução

 Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: Maria Divina Bohrer Younes

Vistos em correição.

Defiro parcialmente o pedido formulado pelo requerente (f.76).

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço da requerida, diverso dos autos, CITE-A.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de abril de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 235-54.2014.811.0111

 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: MARIA MICHELE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANE SANTOS NASCIMENTO, PEDRO LUIZ 

DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 Processo nº 235-54.2014.811.0111 (Código 53903)

Classe – Assunto: Imissão na Posse

Requerente: Maria Michele da Silva

Requeridos: Taiane Santos Nascimento e Pedro Luiz de França

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição de f.98-108, intime-se a parte requerente 

para impugná-la.

Após, conclusos para saneamento do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de abril de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72600 Nr: 273-27.2018.811.0111

 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: SDC, EEDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - 

OAB:22.496, AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - OAB:351-A

 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 Sidnei 

Donizeti Cordeiro e Eli Egidio da Silva Cordeiro para que produza os efeitos 

legais. 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.Transitado em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), grafando nossas homenagens 

de estilo.Ciência ao Ministério Público.Realizadas as providências acima, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

11 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73957 Nr: 946-20.2018.811.0111

 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: EDCN, VPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 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 Valdirene 

Pereira Nascimento e Edmilson da Conceição Nascimento, para que 

produza os efeitos legais. 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. Registro que a 

Valdirene Pereira Nascimento voltará a usar o nome de solteira, ou seja, 

Valdirene da Silva Pereira.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Com o trânsito 

em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil da Comarca de Gonçalves Dias (MA), grafando nossas 

homenagens.Ciência ao Ministério Público.Realizadas as providências 

acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 11 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 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.

Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor de MAICON HUESLLEI LIMA 

DA SILVA E RONEI DE SOUZA LIMA, devidamente qualificados nos autos, 

pela prática, do crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em 22.12.2017, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação (Ref. 

79), bem como a Defesa apresentou contrarrazões em 09.02.2018 (Ref. 

87).

Consta nos autos que o acusado Ronei de Souza Lima faleceu no dia 

03.02.2018, consoante certidão de óbito (ref. 87).

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do acusado 

Ronei de Souza Lima, nos termos do art. 107, I, do CP.

 É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

a) Quanto ao acusado Maicon Hesllei Lima da Silva;

RECEBO o recurso de apelação interposto (Ref. 79) pelo Ministério Público 

no seu regular efeito.

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

Grosso, com os nossos cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do 

Código de Processo Penal.

b) Quanto ao acusado Ronei de Souza Lima;

Compulsando os autos verifico a ocorrência da morte do acusado, 

devendo assim, ser declarada extinta sua punibilidade, nos termos do 

artigo 107, I, Código Penal.

Dessa forma, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado RONEI DE 

SOUZA LIMA, já qualificado nos autos, em razão de seu óbito.
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Sem custas.

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 10 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73027 Nr: 490-70.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIS FERREIRA DE SOUSA, JEREMIAS 

DE SOUSA SILVA, DIEGO MARTINS DA SILVA, JOANA DARC OLIVEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva 

por prisão domiciliar da acusada JOANA DARC OLIVEIRA LOPES, pelos 

motivos acima delineados, bem como MANTENHO sua prisão preventiva, o 

que faço nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 04 de abril de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66059 Nr: 508-28.2017.811.0111

 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: RAMILDA DOS REIS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

proposta por RAMILDA DOS REIS LIMA em face de SEBASTIÃO JOSÉ 

NOGUEIRA, devidamente qualificados nos autos, aduzindo que 

conviveram em união estável por 25 (vinte e cinco) anos.Ressalto que, 

neste período de convivência não tiveram filhos.As partes peticionaram, 

acordando nos seguintes termos: “1- No tocante aos bens, adquiridos na 

constância da união estável: 1.1– O bem imóvel indicado no item 01 da 

inicial, consistente em um imóvel urbano (Casa de Alvenaria Murada), que 

contém 02(duas) salas, 02(dois) quartos, 02(dois) banheiros, área e 

cozinha, mediando 12 metros frente e 25 metros fundos, situado na Rua 

11, nº 1219, quadra 19, lote 12, Bairro Jardim das Flores, cidade de 

Matupá, foi vendido pelo casal e os valores meados em igual parte entre 

ambos, conforme contrato de compra e venda em anexo ao pedido de 

homologação;1.2– Os demais bens relacionados aos itens 02 ao 23 

descritos na inicial, foram divididos entre o casal de comum acordo 

ficando cada um com sua quota parte;2.– Quanto aos dividendos, cada um 

arcará com os relacionados aos seus respetivos nomes.”Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação.É o relatório. Fundamento e 

Decido. Pois bem. Em análise dos autos, é possível verificar o consenso 

entre os demandantes - maiores e capazes - em relação aos pontos 

ventilados - reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de 

bens e dividendos -.Noto, contudo, que as partes não identificaram de 

maneira pormenorizada o termo inicial e final da união estável mantida, 

razão pela qual é de se presumir que os mencionados 25 anos refiram-se 

a período imediatamente anterior à distribuição da presente ação, que se 

deu em março de 2017.Posto isso, RECONHEÇO a união estável mantida 

entre as partes, nos 25 anos anteriores à março de 2017, 

DECLARANDO-A DISSOLVIDA. HOMOLOGO o presente acordo para que 

surta os jurídicos e legais efeitos, razão pela qual DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 487 

do Código de Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61973 Nr: 993-62.2016.811.0111

 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: CARLOS EVANDRO GUDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA DOS ANJOS, IRES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUECELE DE CARLI - OAB:17062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 993-62.2016.811.0111 (Código 61973)

Classe – Assunto: Ação de Rescisão Contratual

Requerente: Carlos Evandro Guder

Requerido: Ires da Silva e Vilmar Ferreira dos Anjos

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Ressarcimento de Perdas e 

Danos proposta por Carlos Evandro Guder em face de Ires da Silva e 

Vilmar Ferreira dos Anjos, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Em decisão fundamentada, o Magistrado que me antecedeu indeferiu o 

pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito.

Irresignado, o requerido interpôs agravo de instrumento, cujo 

processamento resultou no seu desprovimento, por unanimidade.

Intimado, o requerente deixou decorrer o prazo e não recolheu as custas 

processuais.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Ressarcimento de Perdas e 

Danos proposta por Carlos Evandro Guder em face de Ires da Silva e 

Vilmar Ferreira dos Anjos, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, o requerente, apesar de intimado 

para recolher as custas e taxas processuais, deixou decorrer o prazo, 

sem cumprir a determinação judicial, de modo que o indeferimento da inicial 

e a extinção do feito são medidas impostergáveis.

Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais, sob 

pena de protesto, comunicando-se ao Departamento de Arrecadação e 

Controle do E. Tribunal Estadual para providências.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73027 Nr: 490-70.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIS FERREIRA DE SOUSA, JEREMIAS 

DE SOUSA SILVA, DIEGO MARTINS DA SILVA, JOANA DARC OLIVEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº: 490-70.2018.811.0111.Código Apolo nº: 73027.Vistos em 

correição.(...)Fundamento e DECIDO.Em apertada síntese, a requerente 

aduz que os infantes estão sob os cuidados da avó materna, Sra. 

Edileuza Martins da Silva, em razão de sua prisão.Aduz, ainda, que um de 

seus filhos possui menos de 1 ano de idade, sendo a requerente 

lactante.O genitor das crianças, por sua vez, também se encontra 

segregado cautelarmente.A requerente juntou aos autos cópias das 

certidões de nascimento.Em que pese a relevância dos argumentos 

trazidos pela Defesa, verifico que não há nos autos elementos hábeis a 

comprovar o alegado, eis que a requerente trouxe apenas cópia das 

certidões de nascimento de seus filhos.Assim, ante a necessidade de 

comprovação da versão trazida pela requerente, por ora, INDEFIRO o 

pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial junto à residência da avó 

materna dos menores, Sra. Edileuza Martins da Silva, bem como junto à 

residência da indiciada, devendo a equipe verificar e registrar as 

condições de ambiente, condições psicológicas, emocionais e 
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socioeconômicas do núcleo familiar, apontando demais observações e 

registros que a equipe reputar necessárias, no prazo 05 (cinco) 

dias.Como não há psicólogo credenciado junto ao TJMT atuando nesta 

Comarca, atualmente, OFICIE-SE, com urgência, à Secretaria de Ação 

Social do Munícipio para que disponibilize um psicólogo e um assistente 

social para realização do estudo psicossocial.Com o aporte do relatório do 

estudo psicossocial, ABRA-SE nova VISTA ao Ministério Público.Após, 

conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.Matupá/MT, 

1º de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35484 Nr: 326-52.2011.811.0111

 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: NEILA RAMOS DA CUNHA FAGUNDES, VRDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RICARDO FERNANDO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha 

apresentado (f.166-169) quanto à partilha dos bens deixados pelo “de 

cujus” Ricardo Fernando Fagundes, para que produza seus efeitos legais 

e jurídicos, nos termos do art. 654 e ss. do CPC/2015 e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, de modo que revogo 

a decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

haja vista o valor apurado com a universalidade dos bens inventariados, 

bem como que a própria requerente pagou o imposto no valor equivalente 

a quase R$22 mil reais, situação que denota que possui condições de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da 

sua família.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o formal de 

partilha. Após, cumpridas estas determinações, arquivem-se estes autos 

com as baixas e anotações devidas.Cientifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 22 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31275 Nr: 294-18.2009.811.0111

 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: APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA, MICHELLE 

MAYUMI GRUDKA, PAULO RICARDO HAMAMURA GRUDKA, ANDRE LUIS 

HAMAMURA GRUDKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO LUIS GRUDKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha 

apresentado (f.103-104) quanto à partilha dos bens deixados pelo “de 

cujus” Paulo Luis Grudka, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, 

nos termos do art. 654 e ss. do CPC/2015 e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade está suspensa em 

razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta 

decisão, expeça-se o formal de partilha. Após, cumpridas estas 

determinações, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações 

devidas.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de março 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31706 Nr: 726-37.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORANDINA LEMONIO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31706

Processo nº 726-37.2009.811.0111

Classe – Assunto: Embargos à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargada: Horandina Lemonio Maia.

Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma a embargada que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 07/2009), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 120-122), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54161 Nr: 456-37.2014.811.0111

 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: OVIDIO ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução vertida pelo INSS, razão pela qual deixo de homologar os 

cálculos apresentados por ambas as partes. Como consequência, 

determino que os autos sejam remetidos à contadoria deste Juízo para fins 

de retificação dos cálculos, nos moldes da sentença ora prolatada, após o 

que, serão eles homologados.Considerando a sucumbência recíproca, 

cada parte arcará com os honorários sucumbenciais respectivos.Com o 

trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de 

pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Cumpra-se.Matupá/MT, 27 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53790 Nr: 146-31.2014.811.0111

 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: JOSE BENEDITO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F GAMA TURISMO ME, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO NUNES NEVES DE 

ARAÚJO - OAB:18415/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, RAFAEL 

WERNECK COTTA - OAB:RJ/167373

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

JOSÉ BENEDITO MOREIRA. Extingo o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da 

causa. Suspendo, porém, sua exigibilidade, em virtude do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º do art. 98 do 

CPC.Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Matupá, 11 de janeiro de 2018. Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52871 Nr: 1006-66.2013.811.0111

 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: ADVALDO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

ADVALDO SILVA DE SOUZA o benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data da citação válida 

(30.08.2013).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: ADVALDO SILVA DE 

SOUZA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início 

do Benefício (DIB): data da citação válida (30.08.2013).Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC (...).”No 

mais, permanece a sentença, tal como lançada. Em virtude da retificação 

da sentença, para efeito do trânsito em julgado, este ocorre apenas 

depois de decorrido o prazo recursal sem a interposição de recurso desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  C o m u n i q u e - s e . 

Intime-se.Matupá/MT, 12 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 854-91.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês de Fátima Elly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henei Rodrigo Berti 

Casagrande - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30400

Processo nº 854-91.2008.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Inês de Fátima Elly

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, concluso pra deliberação.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 12 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51310 Nr: 1205-25.2012.811.0111

 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: IRACEMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51310

Processo nº 1205-25.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Iracema de Souza

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, concluso pra deliberação.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 12 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28845 Nr: 1094-17.2007.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevilce Parizotto Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 28845

Processo nº 1094-17.2007.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Edevilce Parizotto Alessio

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, concluso pra deliberação.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 12 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 649-28.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31629

Processo nº 649-28.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Maria de Lourdes Ferreira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, concluso pra deliberação.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 12 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71738 Nr: 3516-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Processo nº3516-13.2017.811.0111 Código nº 71738Classe – 

Assunto:Ação Penal – Procedimento SumárioAutor:Ministério Público do 

Estado do Mato GrossoRéu:Antônio VianaVistos em correição.1) Ante o 

teor da certidão de Ref. 12, NOMEIO como defensor dativo de Antônio 

Viana, o advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, devendo 

apresentar defesa prévia no prazo legal.Tomando em conta a natureza da 

causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 (dez) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ((...) Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Expeça-se o necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 02 de março de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69530 Nr: 612-35.2018.811.0030

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson da Silva Modesto Filho, Agla 

Karolaine Reis Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Nadja Barros Martins - OAB:MT - 21.491/O

 Ante o exposto, concedo provisoriamente a Agla Karolaine Reis Souza, 

qualificada nos autos, regime de prisão cautelar domiciliar (arts. 317 e 318, 

V, do CPP), consistente na colocação em prisão domiciliar, impondo-lhe a 

obrigação de recolher-se à sua residência, só podendo dela ausentar-se 

com autorização judicial (art. 317 do CPP), sob pena de revogação da 

medida.Expeça-se o necessário à colocação da presa provisória em 

regime cautelar domiciliar.Notifique-se da decisão o Ilustre representante 

do Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 58401 Nr: 3032-81.2016.811.0030

 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: Luiza Gabriella Pereira Martinhago, Nathalia Kahena 

Pereira Martinhago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De cujus Dalva Helena Pereira Martinhago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que traga aos autos documentos que 

comprovem que a “de cujus” faz jus aos pedidos pleiteados, bem como 

manifeste em relação aos documentos de ref.15 e 23, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

 Não havendo manifestação, intime-se, pessoalmente, a parte autora para 

que cumpra esta determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 634-64.2016.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGB, MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto André da Rosa Migueis 

- OAB:14.738-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:15829-A/MT, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15.481/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Dê-se vista dos autos para manifestação, no prazo legal.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 60298 Nr: 3917-95.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 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 preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntando o comprovante, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68242 Nr: 103-07.2018.811.0030
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemiro Gueno, Valnei Luiz Gueno, Umberto João 

Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4066-MT

 CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal do MM. Juiz de Direito desta Comarca em 

Substituição Legal, que a audiência designada para a data de 17/04/2018, 

não se realizará, tendo em vista que o Magistrado estará realizando 

audiências/despachando na Comarca onde é Titular.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61295 Nr: 74-88.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Garcia de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Kormann - 

OAB:3558, Priscila Pereira Lima - OAB:22581

 CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal do MM. Juiz de Direito desta Comarca em 

Substituição Legal, que a audiência designada para a data de 18/04/2018, 

não se realizará, tendo em vista que o Magistrado estará realizando 

audiências na Comarca onde é Titular.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Paulo Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de ref. 122, ACOLHO o pedido ministerial 

de ref. 114 e designo audiência de instrução para o dia 25/05/2018, às 

13h30min, para realização de nova oitiva das testemunhas inquiridas à ref. 

107.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43903 Nr: 43-73.2014.811.0030

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15

Nome do(s) Intimando (a,s): Edirlei Aldo da Silva, Cpf: 97707201191, Rg: 

147.1507-4 SSP MT Filiação: David Domingos da Silva e Gonçalina Alves, 

data de nascimento: 22/03/1981, brasileiro(a), natural de Rosário 

oeste-MT, solteiro(a), carregador, Endereço: Rua Antonio de Campos, 

Bairro: Aeroporto, Cidade: Nobres-MT

Valor das Custas Processuais:523,94 (quinhentos e vinte e três reais e 

noventa e quatro centavos)

Prazo para pagamento:05 dias

Pagamento sob pena de:Expedição de certidão para fins de PROTESTOS 

OU DIVIDA ATIVA, a depender da origem do débito

Nome e cargo do digitador:Carmelindo Rei da Silva - Gestor Geral

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21190 Nr: 1666-17.2010.811.0030

 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: FdAHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15

Nome do(s) Intimando (a,s): Marlon Douglas Buchelt Carneiro Filiação: 

Francisco de Assis Honorato Carneiro e Marta Elizete Buchelt, data de 

nascimento: 18/11/1991, brasileiro(a), natural de R.oeste-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 12 de Junho, 121, Bairro: Centro, Cidade: Cotriguaçu-MT

Valor das Custas Processuais:608,76 (seiscentos e oito reais e setenta e 

seis centavos)

Prazo para pagamento:05 dias

Pagamento sob pena de: expedição de certidão para fins de PROTESTOS 

OU DIVIDA ATIVA, a depender da origem do débito

Nome e cargo do digitador:Carmelindo Rei da Silva - Gestor Geral

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 9346 Nr: 725-77.2004.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talitha Isabelle Hoepers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Regina Joana Ecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 725-77.2004.811.0030Cód. 9346DECISÃOVistos etc.Trata-se 

de ação de inventário dos bens deixados por Regina Regina Joana Ecker 

(...). A avaliação possui duas finalidades: mensurar corretamente o valor 

da herança e dos quinhões cabíveis aos herdeiros e; o cálculo correto do 

imposto causa mortis. Neste aspecto, em que pese a manifestação do 

Município de Nobres quanto as avaliações dos imóveis, verifico que 

compete ao Estado de Mato Grosso o recebimento do tributo causa mortis, 

de modo que havendo concordância desse quanto aos valores indicados 

às fls. 113/114 e 131/134 a medida a ser imposta é a homologação 

daqueles valores. Assim, homologo os valores das avaliações de fls. 

113/114 e 131/134.Intime-se o inventariante nomeado para que apresente 

as últimas declarações, bem como traga aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Quando da apresentação das últimas declarações deverá o 

inventariante proceder com a alteração do valor da causa, em 

consonância com as avaliações e demais bens, bem como juntar aos 

autos o pagamento das custas complementares. Após, intimem-se os 

demais herdeiros para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

havendo manifestação das partes, intime-se o inventariante para que 

traga aos autos o comprovante de pagamento do ITCMD, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Nobres/MT.José Mauro Nagib JorgeJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 41344 Nr: 1261-10.2012.811.0030

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria Farmaceutica Solsa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238

 Processo n. 1261-10.2012.811.0030

Cód. 41344
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DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 54/55.

Decorrido o prazo requerido, cumpra-se a decisão anterior.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 22976 Nr: 1588-86.2011.811.0030

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lopes de Oliveira

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

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 1588-26.2011.811.0030

Cód. 22976

DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 251, verso. Caso o executado não seja encontrado 

no endereço indicado ou não havendo manifestação das partes no 

período de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Proceda com a atualização dos patronos do exequente no sistema apolo.

Aguarde-se o prazo assinalado acima em arquivo provisório.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 5/2018-ADM

A Doutor a Marina Carlos França Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca em Substituição Legal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR o servidor Edmundo Leite Xavier Neto, Matricula 27.755 

portador do RG n. 2145938-0 SSP/MT, CPF n. 043.811.971-19 do cargo de 

Assessor de Gabinete II, Lotado no Gabinete da Comarca de Nortelândia , 

a partir de 13/04/2018.

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

Cidade, 13 de abril de 2018

 Marina Carlos França

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

 Em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30020 Nr: 544-29.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria, Lazara Raimundo de 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495 - A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, DR. ADRIANO 

ATHALA DE OLIVEIRA SCHCAIRA-OAB/MT-20495-A, para que efetue, no 

prazo de 5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$. 11.558,08 (Onze Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Oito 

Centavos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10086 Nr: 529-94.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Basilia Oliveira Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8798 Nr: 181-13.2009.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Nunes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 INTIMO o, advogado do EXEQUENTE, HUR CARLOS SANTOS 

FRANÇA-OABA/MT - 22850/0, a devolução dos autos acima mencionado 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista oficio circular nº 

85/2018 - Portaria 15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária 

instaurada pela Corregedoria Geral da Justiça, que sera realizada no dia, 

04/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39346 Nr: 355-41.2017.811.0031

 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): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do autor, para fins de escorreita intimação, no sistema Apolo e na 

capa dos autos, devendo a providência ser certificada. PROCEDA-SE, 

ainda, com a alteração do endereço da requerente.

II. DEFIRO o requerimento de fl. 69. REITERE-SE o mandado de busca e 

apreensão e citação no endereço declinado.

 III. Após, aportando-se nos autos diligência negativa, INTIME-SE o 

requerente, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se no 

que entender de direito, bem como quanto à hipótese de conversão do 

pedido de busca e apreensão/depósito em ação executiva, conforme 

dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

 Intime-se e se cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37757 Nr: 808-70.2016.811.0031

 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: CdCRdOL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOCN, DNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. DEFIRO o requerimento retro. REITERE-SE o mandado de busca e 

apreensão e citação no endereço declinado.

 II. Após, aportando-se nos autos diligência negativa, INTIME-SE o 

requerente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se no que entender de direito, bem como quanto à hipótese de 

conversão do pedido de busca e apreensão/depósito em ação executiva, 

conforme dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 1778-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, vulgo “BETO”,, já 

qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como 

incurso nas penas do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo 

motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, Inc. II 

e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).Mantenho a prisão preventiva 

anteriormente decretada, porquanto, além de ter o réu respondido preso a 

toda primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, ainda se 

fazem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em 

especial, a garantia da ordem pública, a necessidade de aplicação da lei 

penal e a conveniência da instrução criminal a ser efetivada por ocasião 

da sessão de julgamento. Com efeito, o modus operandi do crime, 

supostamente, cometido pelo acusado, qual seja, tentativa de homicídio 

qualificado, revela, a um só tempo, a sua periculosidade e o risco concreto 

de reiteração delitiva. Recomende-se, pois, o réu, no presídio em que se 

encontra.Intime-se, pessoalmente, o réu, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar ao acusado se deseja recorrer desta sentença.Cientifiquem-se os 

representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública.Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do 

Júri.Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38619 Nr: 1345-66.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por, e o faço 

com resolução de mérito, nos termos artigo 487, inciso I do CPC para 

condenar JOSÉ GOMES, ao pagamento, a título de pensão alimentícia, 

valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, por mês, 

valor corresponde hoje à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos).Desde já anoto que o valor referente a pensão alimentícia 

deverá ser pago até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em 

conta bancária a ser informada pela parte autora, no prazo de 10 (dez) 

dias.Custas e honorários, pelo demandado, estes últimos fixados em 10% 

sob o valor da causa, no termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser 

revertidos em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (CNPJ 

nº 02.528.193/0001-83) e depositado no Banco do Brasil, na Agência 

3834-2, Conta nº 1049-x.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensor 

dativo.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intime-se o autor para que recolham as custas processuais no prazo de 

05 (cinco) dias.Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os 

autos.Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.Publique-se, 

intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.Nortelândia-MT, 11 de abril de 2018.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55601 Nr: 575-56.2017.811.0090

 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. C. NETO E CIA LTDA, BRUNA VARONI 

CARDOSO DE OLIVEIRA, ALVINO CARDOSO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça no valor de 

R$ 20,00 vinte reais), a fim de que seja cumprido mandado de penhora e 

avaliação, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-56.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 21 de maio de 2018 às 

13h30min. Sala de audiências do Juizado Especial da Comarca de Nova 

Canaã do Norte.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76625 Nr: 722-45.2018.811.0091

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira, Thiago Alves de Souza Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Preliminarmente, registre-se e autue-se o expediente como feito 

administrativo, na categoria “Pedido de Providências”.

Trata-se de ofício encaminhado pela advogada Claudinéia de Oliveira, 

OAB/MT n. 10.845, solicitando, quando do pagamento de honorários 

sucumbenciais nos processos em que atuou em conjunto com o advogado 

Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT n. 13.964, que tais verbas sejam 

rateadas em partes iguais aos causídicos.

Em seguida, intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

individualize os processos em que pretende o rateio da verba honorária, 
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haja vista que há uma infinidade de feitos que tramitam nesta comarca e 

em que a causídica é patrona em conjunto com o advogado Thiago Alves 

de Souza Melo, OAB/MT n. 13.964, não sendo ônus do Poder Judiciário, 

que já está sobre carregado com suas atribuições ordinárias, efetuar o 

levantamento de todos os feitos em que a advogada atua.

Após, com a vinda das informações, intime-se o advogado Thiago Alves 

de Souza Melo, OAB/MT n. 13.964, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Em seguida, venham os autos conclusos para deliberação.

Anote-se, por oportuno, que é despiciendo o alerta da advogada sobre os 

deveres e responsabilidades deste magistrado e da serventia, tampouco 

sobre efeitos jurídicos de atos exarados no exercício da jurisdição. 

Demais disso, não é da vontade das partes que exsurgem feitos e 

consequências jurídicas para o caso em tela, mas sim decorrem de lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32607 Nr: 1186-26.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU: "(...)É o sucinto relatório, nos 

termos do art. 423, inc. II do Código de Processo Penal.Designo o dia 09 de 

maio de 2018, às 08h30, para julgamento do réu perante o Tribunal Popular 

do Júri. Por oportuno, determino que a escrivania forneça cópias dos 

autos para os jurados conforme determina o parágrafo único do art. 472 

do Código de Processo Penal.Defiro os requerimentos do Ministério Público 

em sua integralidade devendo a Secretaria providenciar expedição de 

certidão de antecedentes criminais nome do pronunciado e da vítima, 

fazendo consignar que a certidão deverá especificar a data do fato 

delituoso e recebimento da denúncia, detalhando a capitulação legal, os 

termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de 

execução) ou da absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença 

penal, a data da extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da 

extinção da sanção penal, na forma do que dispõe o § 4º, do art. 975 da 

CNGCGJ/TJMT.Providenciem-se os instrumentos necessários para 

exibição de mídias, a arma do crime e demais objetos, caso tenham sido 

apreendidos e ainda não tenha sido destruídos.Nos termos do art. 431 do 

Código de Processo Penal, intimem-se pessoalmente o acusado, seu 

defensor e o Ministério Público.Intime-se, ainda, o ofendido, as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e os jurados 

anotando-se o caráter de imprescindibilidade no mandado.Se necessário 

for, expeça-se carta precatória para intimação das testemunhas 

residentes em outra Comarca para que compareçam à sessão acima 

designada.Oficie-se a Câmara Municipal de Nova Monte Verde/MT, 

informando a data, para disponibilização do local onde será realizada a 

Sessão de Julgamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30569 Nr: 253-87.2004.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Druzian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

- OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação das partes no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos documentos juntado as fls.217/219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73879 Nr: 1127-18.2017.811.0091

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovanes de Lima

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

DPVAT S/A

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

OAB:16325, DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - OAB:18029/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado do autor para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74104 Nr: 1245-91.2017.811.0091

 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: Iete de Souza Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, DEFIRO A LIMINAR ora pleiteada pelo requerente, a fim de 

mantê-lo na posse sobre o imóvel rural objeto da demanda denominado 

“Chácara 34”, na área compreendida por 2 alqueires, conforme descrito 

na exordial, com fulcro no art. 561 e 562, caput do Código de Processo 

Civil, prosseguindo nos seguintes termos:a) determino ao requerido que se 

abstenha de reivindicar, turbar ou esbulhar a posse exercida e 

reconhecida em favor do autor sobre o imóvel rural objeto da demanda;b) 

ordeno ao requerido que se abstenha de adotar quaisquer providências 

que possam provocar, limitar ou afetar aquela posse sobre a área litigiosa, 

tudo até ulterior julgamento da presente ação de manutenção de posse;c) 

fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), caso o requerido desobedeça os termos 

da presente decisão ou deixe de adotar as providências necessárias para 

efetivação da presente ordem judicial, podendo ser o valor reajustado de 

ofício, com fundamento no art. 300 e art. 497, ambos do CPC, e sem 

prejuízo das sanções cabíveis pelo descumprimento, tudo nos termos da 

fundamentação;d) cite-se e intime-se o requerido acerca deste decisum, a 

fim de tomar ciência da presente demanda e, querendo, apresente a 

competente contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 564, 

caput do CPC.e) oficie-se ao Comandante da Polícia Militar atuante no 

Município de Nova Bandeirantes/MT, para que providencie o devido e 

necessário reforço policial ao cumprimento do mandado liminar, 

acompanhando o Oficial de Justiça na diligência.Analisando os autos, 

entendo ser 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.Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 13/09/2018, às 

13h30.Cite-se e intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 555-48.2006.811.0091

 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: Everaldo José da Silva, Petronilia Ferreira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Caetano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado Thiago Alves Mello para que proceda a devolução destes autos, 

no prazo de 24 horas, que se encontra em carga com prazo extrapolado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-22.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EGIDIO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA RENATA VINDILINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010042-22.2014.8.11.0091 REQUERENTE: MARCIO EGIDIO DA SILVA - 

ME REQUERIDO: PAULA RENATA VINDILINO VISTOS ETC. INDEFIRO o 

pedido de busca haja vista ser ônus da parte tal diligência, assim como 

INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos, oportunidade em que DOU A 

ULTIMA OPORTUNIDADE à parte interessada para dar efetivo 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 13 de abril de 2018. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-45.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010131-45.2014.8.11.0091 REQUERENTE: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO 

BRASIL SA. Vistos em Regime de Cooperação. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora/exequente informa ser microempresa, todavia, 

não consta nos autos certidão ou registro na junta comercial a fim de 

comprovar tal enquadramento, sendo assim, DETERMINO a intimação da 

parte autora/exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos Certidão da Junta Comercial de Mato grosso a fim de comprovar seu 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 13 de 

abril de 2018 Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-60.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 513,§ 2º, inciso I, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte reclamada para cumprimento da sentença ( ID: 

12251777 e 5928369 ) nos termos do despacho abaixo transcrito. “R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 

1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do arbitramento; R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a título 

de danos materiais, com juros de mora de 1% a.m e correção monetária 

pelo INPC, ambos a contar a partir da data do evento danoso.” DESPACHO: 

Após, INTIME-SE a parte executada para pagar, em 15 (quinze) dias, o 

valor do débito, nos termos do artigo 523, do CPC, sob pena de aplicação 

de multa de 10% (dez por cento) do valor devido.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de 

Cooperação Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 24381 

Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-76.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos para intimação 

do(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal. Nome do 

Usuário: Janice Schroeder Matrícula 24381 Documento assinado 

digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-41.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Tendo em vista o trânsito em Julgado 

da sentença condenatória, impulsiono os autos para intimação da parte 

Reclamante para, no prazo, de 05(cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-43.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Conforme 

determinado pelo art. 42, § 2º da Lei 9.099/95, impulsiono os autos para 

intimação do Recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso 

inominado no prazo de 10 dias. Nome do Usuário: Janice Schroeder 

Matrícula 24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-43.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Tendo em vista o trânsito em Julgado 

da sentença condenatória, impulsiono os autos para intimação da parte 

Reclamante para, no prazo, de 05(cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-95.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORREIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Tendo em vista o trânsito em Julgado 

da sentença condenatória, impulsiono os autos para intimação da parte 

Reclamante para, no prazo, de 05(cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-72.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AMIVALDO GOMES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S F MADEIRA DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT0008358A (ADVOGADO)

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Tendo em vista o trânsito em Julgado 

da sentença condenatória, impulsiono os autos para intimação da parte 

Reclamante para, no prazo, de 05(cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de arquivamento

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.05/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Nova Ubiratã - 

MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público o 

GABARITO PRELIMINAR do Processo Seletivo para Conciliadores da 

Comarca de Nova Ubiratã - 2018, mediante as condições estabelecidas no 

Edital nº01/2018/DF, disponibilizado em 14.03.2018, no Diário da Justiça 

Eletrônico Ed. n. 10217.

* O Edital n° 05/2018.DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 563-40.2007.811.0107

 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: JOÃO BARBOSA DO AMARAL FILHO, EXPEDITA ANA 

DO AMARAL

 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:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, através de seu 

procurador, via DJE, para que manifeste, no prazo de 05 dias, acerca do 

levantamento dos valores discriminados às fls. 218/219 sob pena de 

concordância tácita do integral cumprimento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66957 Nr: 339-19.2018.811.0107

 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: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS

LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51111 Nr: 469-82.2013.811.0107

 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: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ervino Freitag de Abreu, Patrícia 

Rogenski de Geus, HAROLDO GUNTHER DE GEUS, GERALDO ANTÔNIO 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRUDENTE - 

OAB:17223, Welton da Costa Rodrigues - OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

Emerson Chaves de Oliveira - OAB:12.291 MT, FERNANDA PAULA 

BELLATO - OAB:14065/MT, Jackson F. Coleta Coutinho - 

OAB:9172-B MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14802

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68814 Nr: 772-41.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joiça Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Algodoal de 

Almeida - OAB:1.270-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A questão sobre os índices aplicados na elaboração dos cálculos já se 

encontra superada pela decisão de fls. 412, mesmo porque, os 
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parâmetros empregados estão em harmonia com os termos dispostos no 

acórdão de fls. 373/378, já transitado em julgado, e, portanto, não passível 

de alteração.

Sendo assim, proceda, a contadora do juízo com a elaboração de novos 

cálculos, atentando-se para que não sejam excluídas as verbas de 

honorários advocatícios.

Com os cálculos, retornem os autos conclusos para apreciação e adoção 

das medidas previstas no art. 535, §3º.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 25314 Nr: 11-78.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropsciente Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Bueno Frick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 313/314, pela tentativa de penhora via sistema 

BacenJud.

Caso a penhora seja bem sucedida intime-se a exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário, determino, desde 

já, a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1º, do CPC, independente de 

novo despacho.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 17399 Nr: 37-76.2007.811.0106

 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: Olímpia José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olímpio José Martins, Sônia Marly Martins da 

Silva, Washington Wagne José Martins, Sara José Martins, Sócrates José 

Martins, Selma José Martins de Moura, Cleber José Martins, Leonardo de 

Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:GO 24.773, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 

19.909, Lindinalva Lopes Rocha Nunes - OAB:GO 8.337, RONNY 

CÉSAR CAMILO MOTA - OAB:OAB/MT 8.815-A

 Considerando a discordância da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso com o valor atribuído ao imóvel colacionado nos autos, INTIME-SE 

a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

comprovação de recolhimento do ITCMD, bem como avaliação “in loco” do 

imóvel.

Após, conclusos para deliberação do pedido de fls. 193/195.

Comarca de Paranaita

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-13.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MORO (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)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/05/2018, às 11h. 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) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de abril de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000220-14.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA GEORG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/05/2018, às 11h20. 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) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de abril de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77844 Nr: 3110-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ster Seravali Petrofeza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOEMI DE OLIVEIRA SERAVALLI 

- OAB:203842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos de 

Declaração e MANTENHO a decisão embargada, para o fim de JULGAR 

EXTINTA a “Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de 

Fazer e Pedido de Tutela de Urgência” conforme fl.26. No mais, RETIFICO a 

sentença de extinção (fl.26) apenas onde consta sobre a “ausência de 

legitimidade”, devendo permanecer a fundamentação somente sobre a 

AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL (segunda parte do inciso VI, 

artigo 485 do NCPC), pois a autora NÃO UTILIZOU DA ADEQUAÇÃO 

PROCEDIMENTAL PARA GARANTIA DA NECESSIDADE/UTILIDADE DA 

JURISDIÇÃO. Recomendo, caso tenha interesse, que a parte autora 

proceda com a nova distribuição da “Ação de Indenização por Danos 

Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência” no âmbito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Paranaíta/MT através do meio 

eletrônico PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJE, podendo encontrar 

todas as informações necessárias através do si te ( 

http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br ).Saliento que o PROVIMENTO N. 

23/2015-CM e o EDITAL N. 20/2017-DGTJ estão anexos a esta decisão 

para um melhor entendimento.Às providências.Intimem-se. CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19875 Nr: 1150-84.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a executada para acostar aos autos comprovante de 

implantação do benefício determinada em sede de liminar (fls. 116/119) e 

reafirmada em sentença transitada em julgado (fls. 230/232), no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18997 Nr: 270-92.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Alvino de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Proceda-se à destruição dos objetos indicados na certidão de fls. 118 e 

354 com fulcro no artigo 119 do Código de Processo Penal, lavrando-se o 

respectivo termo, nos termos do artigo 1.478 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6596 Nr: 739-85.2004.811.0022

 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): José Duran, Magno Ivo Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pleito da parte requerente de fls.246.

Em fls. 245 foi devolvido à Carta Precatória pelo juízo deprecado, tendo em 

vista que foi oficializado a juiz deprecante para que se manifestasse 

acerca da certidão do Oficial de Justiça em fls. 51, mas não houve 

resposta.

 Em fls. 246, a parte requerente informou que não foi intimado para 

manifestar.

Sendo assim, determino que seja expedida nova Carta Precatória para 

juízo da Comarca de Guiratinga-MT, para nova avaliação do bem de 

matrícula n° 6200 e após a avaliação, designe-se a data e hora para 

realização do leilão do bem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47320 Nr: 1956-17.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Braz Lourenço da Silva Filho, Camila Almeida da Silva, 

Fernanda Pires de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Lourenço da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Maria Auxiliadora Araújo Ramos - 

OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 INTIMAÇÃO do (a)Advogado (a)da Parte Requerida, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente os memoriais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66391 Nr: 3215-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDS, NSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66548 Nr: 93-84.2018.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRdS, AdCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40919 Nr: 668-05.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

 Inicialmente, homologo o cálculo apresentado às fls.

Tendo em vista a regressão do regime, designo audiência admonitória para 

o dia 15 de agosto de 2018, às 17hs00min, para fixação das condições do 

cumprimento da pena do reeducando.

Intime-se o reeducando para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19441 Nr: 716-95.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maíza Carita Batista da Silva, Michell Jose Giraldes 

Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:MT/10081, 

Orliene Honório de Souza - OAB:MT/14029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

 Inicialmente, recebo o pedido de fls. 209/215.

Trata-se de pedido de Execução de Sentença em face do Município de 

Pedra Preta, requerendo a citação do Município para efetuar o pagamento 

dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Município de Pedra Preta para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se o requerente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 
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irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16156 Nr: 838-79.2009.811.0022

 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: José Carlos Antunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Coelho Antunes 

- OAB:27.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pedro Szezupior 

dos Santos - Procurador do Estado - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16116 Nr: 794-60.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Muniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genserico Alves Gundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária o decurso do prazo 

para a parte executada se manifestar acerca da indisponibilidade de 

valores realizada, conforme determinado na decisão de fls. 240.

Caso haja transcorrido o prazo da parte executada sem qualquer 

manifestação nos autos, desde já, nos termos do artigo 854, §5º, do 

Código de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, 

determinando a liberação dos valores do débito penhorados em favor da 

parte exequente.

Caso contrário, proceda-se a intimação do executado conforme 

determinado.

Com o fito de evitar uma eventual nulidade do processo, determino a 

expedição de carta precatória para a comarca de GOIANIA-GO com a 

finalidade proceder a intimação pessoal do executado no endereço Rua C 

261, s/n, Quadra 597, Lote 03, bairro Nova Suíça, município de 

GOIANIA-GO para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, 

conforme determinado na decisão de fls.266.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15162 Nr: 1476-49.2008.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdLA, LPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334, Lucilene Maria Oliveira - OAB:5296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odeney Miguel de Arruda - 

OAB:2.318

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de fls. 227. Oficie-se a Caixa Econômica 

Federal para que informe saldo de FGTS/PIS em nome do executado.

 Ademais, defiro o pedido de fls. 234, determinando a expedição do 

mandado de penhora do bem indicado, através de carta precatória, 

conforme requerido.

Localizado o bem indicado à fls. 225, proceda o Oficial de imediato à 

penhora e avaliação.

Após a lavratura do auto de penhora e de avaliação será intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

915, do CPC).

Sendo infrutífera a penhora e avaliação, intime-se o exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Oficie, cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40585 Nr: 336-38.2012.811.0022

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Jose Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca dos documentos e 

petições de fls. 155/178 e 192/202, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15526 Nr: 221-22.2009.811.0022

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortene Plásticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elza Megumi Iida - 

OAB:95740, Francisco de Oliveira - OAB:108.213/SP, Luciana 

Chadalakian de Carvalho - OAB:193.623/SP, Marcelo Giannobile 

Marino - OAB:130597/SP, Mário Eduardo Lourenço Matielo - 

OAB:72.905, Paulo Celso Eichhorn - OAB:160.412/SP, Priscila 

Filisberto Coelho - OAB:251.351/SP

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15712 Nr: 392-76.2009.811.0022

 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: Nortene Plásticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Megumi Iida - OAB:95740, 

Luciana Castrequini Ternero - OAB:8379
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15473 Nr: 162-34.2009.811.0022

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortene Plásticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT, Gabriel 

Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elza Megumi Iida - 

OAB:95740, Luciana Castrequini Ternero - OAB:8379, Mário 

Eduardo Lourenço Matielo - OAB:72.905

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15613 Nr: 303-53.2009.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortene Plásticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elza Megumi Iida - 

OAB:95740, Luciana Castrequini Ternero - OAB:8379, Luciana 

Chadalakian de Carvalho - OAB:193.623/SP

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44779 Nr: 709-98.2014.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice de Carvalho Borges Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B, Procuradoria do Munícipio de Pedra Preta - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19215 Nr: 489-08.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Cataldeli, Nei Neves da Silva, Fabio 

Luis Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa e Silva de 

Castro Pinto - OAB:13961/MT, Flavia Almirão dos Santos Espanga - 

OAB:10.085, Marco Antonio Castilho Rockenbach - OAB:6685MT, 

Maurício Magalhães Faria Júnior - OAB:9839/MT, Maurício 

Magalhães Faria Neto - OAB:12.471-E/MT, Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos em etc.

Homologo o pedido de desistência das testemunhas Rodrigo Naves Aguiar 

e Dorvalina Mendonça Chagas, formulada pela defesa às fls. 689.

Desta forma, dou por encerrada a instrução processual.

Abre-se vista dos autos a representante do Ministério Público e a defesa, 

sucessivamente, para apresentar os memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43195 Nr: 1426-47.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imídio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de intimação do denunciado Imídio Rodrigues de 

Oliveira, na rua aparecida domingos santos, n° 74, Cidade Viva, nesta 

cidade de Pedra Preta.

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19886 Nr: 1161-16.2011.811.0022

 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): Transportadora Cachambú Ltda

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

OAB:3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18040 Nr: 1008-17.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa do 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20148 Nr: 1425-33.2011.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Evangelista Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A Claro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT/16846-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

traga aos autos certidão de óbito do autor, conforme informado seu 

falecimento na petição às fl. 90, tendo em vistas que foi informado pelo 

Cartório do 2º Oficio local, de que não consta o registro de óbito do 

mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 1311-94.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGM, RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste sobre a inclusão de restrição veícular- Renajud, fl. 92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44889 Nr: 797-39.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cabral

 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 - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Drª 

Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa do réu, para tanto ser intimada da sentença de fls. 99/103, e 

demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6617 Nr: 750-17.2004.811.0022

 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): José Duran, Laércio Duran Luque, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do executado, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67442 Nr: 494-83.2018.811.0022

 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: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Boacha Duarte de Medeiros, ARNALDO 

TONIN, ZILDA LUCIA DUARTE ANJOLETTI, CRISTIANI DUARTE TONIN 

MADRID, SAVIO DUARTE TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 13 e 15, ambos do Decreto-lei n.º 

3.365/1941, DEFIRO de liminar de imissão provisória na posse da área de 

438,45 mdo imóvel registrado sob o n. 00670, do livro 02 no Cartório de 

Registro Civil de Pedra Preta, melhor descrito no memorial descritivo, que 

deverá ser precedida do depósito judicial no valor da avaliação, qual seja, 

o de R$ 4.759,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e nove 

reais).Efetivado o depósito, expeça-se o mandado de imissão de posse 

em favor da parte Autora, que poderá ser cumprido independentemente da 

citação da parte Requerida.Após a imissão provisória na posse, nos 

termos do artigo 16 do Decreto-Lei 3.365/41, cite-se o expropriado para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, e 

confissão ficta.Determino a devida averbação da ordem de imissão 

provisória na posse, via mandado a ser encaminhado ao competente 

Cartório de Registro de Imóveis, a ser feita às margens do Registro 

Imobiliário conforme o registro do imóvel de fls. 132/137, em atendimento 

ao disposto no parágrafo 4º do artigo 15 do Decreto-Lei nº 

3.365/41.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 13 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16279 Nr: 954-85.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, e por 

determinação do MM. Juíz de Direito Dr. Márcio Rogério Martins, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresente separadamente o número de sua conta bancária, bem 

como do autor, para levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16580 Nr: 1252-77.2009.811.0022

 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: Domingas José Santana de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, e por 

determinação do MM. Juíz de Direito Dr. Márcio Rogério Martins, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresente separadamente o número de sua conta bancária, bem 

como da autora, para levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42831 Nr: 1077-44.2013.811.0022

 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: Tereza Pereira Cardoso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, e por 

determinação do MM. Juíz de Direito Dr. Márcio Rogério Martins, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresente separadamente o número de sua conta bancária, bem 

como da autora, para levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16285 Nr: 960-92.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, e por 

determinação do MM. Juíz de Direito Dr. Márcio Rogério Martins, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresente separadamente o número de sua conta bancária, bem 

como da exequente, para levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68108 Nr: 721-73.2018.811.0022

 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: CBdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSdS, RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Expeça-se o competente Termo de Guarda Provisória.Intimem-se o 

Assistente Social e o Psicólogo credenciados neste Juízo, para que 

proceda a realização de estudo psicossocial pessoal e residencial da 

infante, colhendo, na oportunidade, informações sobre o modo de vida e 

condições da residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 01 de 

agosto às 09hs00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.Citem-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para comparecer a audiência de conciliação, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC.Cientifique a parte requerida de que a sua 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de quando 

qualquer das partes mediação, não comparecer ou, comparecendo, não 

haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido expresso de 

desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), observando 

as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, 

consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação da parte autora e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será 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 (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Ciência ao representante do Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 06 de abril de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-42.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAUCINEI DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010080-42.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAUCINEI DE OLIVEIRA ROSA 

Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 05 (cinco) 

dias. Processo: 8010080-42.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 17 de abril de 2018 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-62.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010111-62.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAVID ALVES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

05 (cinco) dias. Processo: 8010111-62.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 17 de abril de 2018 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-30.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8009999-30.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 26.400,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DE FATIMA GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: MICHEL 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA O presente expediente tem por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 492 de 538



finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 8009999-30.2016.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 26.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 17 de 

abril de 2018 Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-65.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010072-65.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVONETE RIBEIRO ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

05 (cinco) dias. Processo: 8010072-65.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 17 de abril de 2018 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-47.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO VAGNER ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 17 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA PEREIRA COSTA - 

MT0021425A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/05/2018 Hora: 15:50 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000062-47.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.384,53; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CÍCERO VAGNER ALMEIDA GONÇALVES Parte Ré: 

AVIANCA 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, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152630 Nr: 1334-75.2018.811.0028

 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: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica designada para o dia 08 de junho de 2018, às 10h50min no Edifício 

do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 110225 Nr: 1644-86.2015.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDNP, DILMARA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

redesignada para o dia 08 de junho de 2018, às 10h30min no Edifício do 

Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os quesitos 

do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 142934 Nr: 5389-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colonizadora Sinop S/A, Juízo de Direito da 2ª Vara 

Cível da Comarc a de Sinop-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Besold - 

OAB:17-545-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora para providenciar o recolhimento de 

diligencia, para que o Sr. Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de 

citação, no valor de R$ - 687,15 (Seiscentos e oitenta e sete reais e 

quinze centavos Conta para depósito: 25.275-1 - CNPJ - 

00.156.072/0001-22 - Banco do Brasil S/A - Agencia 0662-9 (226 KM).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 130832 Nr: 156-28.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER PONTES DOS SANTOS - ME , Vagner 

Pontes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste acerca da Ref. 17, o 

que deve proceder a complementação da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 147262 Nr: 7645-19.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 493 de 538



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genize Linete dos Santos Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestaçõ de ref.17 e manifestar 

laudo pericial de ref. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 148632 Nr: 8243-70.2017.811.0028

 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: Manoel Odenir de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 147343 Nr: 7681-61.2017.811.0028

 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: Graciele Francisca de Amorim, BdAAdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 9796 Nr: 640-63.2005.811.0028

 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: Olívia de Matos Semedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Ricardo Benedito Duniz Carvalho - OAB:10.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 CÓDIGO: 9796

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de fl. 251, assim, concedo o prazo requerido pela autora. 

Após, cumpra-se os demais itens da decisão de fl. 250.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019151-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

junho de 2018, às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c 

Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por 

MARCILENE DE ARRUDA RONDON em face de TELEFÔNICA S/A. Requer o 

autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

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

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014341-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOENIL CLARINDA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

junho de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

junho de 2018, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014043-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

junho de 2018, às 15:00 horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-92.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CASSIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT0011069A (ADVOGADO)

 

MANDADO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-92.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CASSIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT0011069A (ADVOGADO)

 

MANDADO EM PDF

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58415 Nr: 1229-79.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Proença Ramos

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

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:120.818/MG, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Extrai-se dos autos que retornou da Instância Superior, recurso que julgou 

extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da 

inadmissibilidade da demanda no âmbito do Juizado Especial.

Com tais considerações, DEFIRO o pedido da requerida, para tanto, 

REVOGO a tutela antecipada anteriormente deferida e DETERMINO a 

cobrança em folha de pagamento da autora, devendo situação fática 

retornar ao status aquo.

Enviados os devidos ofícios, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000063-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NADIENE MARIA CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERLLON CHARLIE RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000063-18.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL 

(98)/[Alimentos, Guarda, Fixação, Dissolução, Reconhecimento / 

Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NADIENE 

MARIA CESARIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: WERLLON CHARLIE 

RODRIGUES PEREIRA Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável consensual em que as partes acordaram quanto ao 

período de sociedade de fato, partilha de bens, alimentos e a guarda dos 

filhos menores, havendo o Ministério Público manifestado pela 

homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Consoante o relatado, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Sem custas e honorários. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000063-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NADIENE MARIA CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERLLON CHARLIE RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000063-18.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL 

(98)/[Alimentos, Guarda, Fixação, Dissolução, Reconhecimento / 

Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NADIENE 

MARIA CESARIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: WERLLON CHARLIE 

RODRIGUES PEREIRA Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável consensual em que as partes acordaram quanto ao 

período de sociedade de fato, partilha de bens, alimentos e a guarda dos 

filhos menores, havendo o Ministério Público manifestado pela 

homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Consoante o relatado, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Sem custas e honorários. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49950 Nr: 5598-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andrade de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6225 Nr: 515-02.2005.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Mota Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

sua advogada, para no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, especialmente dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19455 Nr: 3105-73.2010.811.0059

 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: Francisca Santos Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 03 (três) meses de 

suspensão destes autos, sem nenhuma manifestação da parte 

interessada, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20094 Nr: 758-33.2011.811.0059

 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: Antônio Soares 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:

 Vistos em correição,

Diante da decisão do STF em sede do Recurso Extraordinário (RE) 

631240, à qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser 

imprescindível o prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de 

posterior judicialização da matéria, fixo à parte autora o prazo de 30(trinta) 

dias para juntada de tal comprovação, sob pena de extinção do feito.

Com a juntada, abra-se vista ao INSS (com envio dos autos) para 

apresentação da contestação de mérito

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20126 Nr: 790-38.2011.811.0059

 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: Elizabeth Coelho de Matos

 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:

 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): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8380 Nr: 662-91.2006.811.0059

 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: Deni Ciriaco dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para juntar certidão de óbito da requerente e regularização 

do polo ativo da demanda e ficou inerte em sua obrigação, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20720 Nr: 866-92.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produção e Comercio de Sementes Nova Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Eugênio Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Eugênio Pires - 

OAB:7.240-GO, Flávia Ribeiro Sales de Araújo - OAB:GO 32050, 

Reginaldo Martins Costa - OAB:GO 7240

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado por meio de 

seus advogados, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”) e ficou inerte em 

sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15308 Nr: 1790-44.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Retifica Sol de Motores Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o 

prosseguimento do feito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50340 Nr: 294-04.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM&CL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057- MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21748 Nr: 1922-33.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5876

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência das 

providências que podem ser efetuadas para pagamento do débito e 

encerramento da pendência judicial e nada apresentou aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51782 Nr: 1522-14.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almirante Fernandes Xavier, Celiamar Rosa de 

Avila, Eloi Carnevali, Doacir Carnevali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Genilson Brayner - 

OAB:35.137 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o exequente foi intimado por meio de 

seu advogado para manifestar sobre a habilitação dos herdeiros, no prazo 

de 10 (dez) dias, bem como, quanto a devolução do AR de fl. 29 e ficou 
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inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 794 Nr: 75-79.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Vasconcelos, Comercial Araguari 

- Mat. p/ Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Matias - OAB:2878-B/MT

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de 

direito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18561 Nr: 2392-98.2010.811.0059

 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: Cirilo 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:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos, prévio 

requerimento administrativo indeferido, sob pena de extinção e ficou inerte 

em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18528 Nr: 2359-11.2010.811.0059

 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: Cirilo 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:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos, prévio 

requerimento administrativo indeferido, sob pena de extinção e ficou inerte 

em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47266 Nr: 3050-20.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPR, WRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado via edital, para 

no prazo de 03 (três) dias, contados da data da expiração do prazo deste 

edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o pagamento das parcelas 

anteriores ao início da execução e das que vencerem no seu curso, no 

valor de R$ 493,33 (Quatrocentos e noventa e tres reais e trinta e tres 

centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 

911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, bem como, 

de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do 

(CPC/2015, art. 528, § 3º) e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10356 Nr: 843-58.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o exequente foi intimado para no prazo 

de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40086 Nr: 2835-15.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o exequente foi intimado para no prazo 

de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 3178-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCINA TOLENTINA DA SILVA ME, Wilson 

Gomes de Freitas, ORCINA TOLENTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pela parte autora foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-42.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GOMES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. (EXECUTADO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010006-42.2015.8.11.0059; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: GILSON GOMES DE FREITAS Parte Ré: 

REQUERIDO: FLEX ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA., BANCO 

VOTORANTIM S.A. Recebo o cumprimento de sentença e determino a 

intimação do executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, 

art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, 

a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos 

do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 
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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"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

retornem conclusos para análise do derradeiro pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-42.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GOMES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. (EXECUTADO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010006-42.2015.8.11.0059; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: GILSON GOMES DE FREITAS Parte Ré: 

REQUERIDO: FLEX ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA., BANCO 

VOTORANTIM S.A. Recebo o cumprimento de sentença e determino a 

intimação do executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, 

art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, 

a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos 

do 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"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

retornem conclusos para análise do derradeiro pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GABOARDI BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000046-79.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 900,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RAFAEL GABOARDI BECKER Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Rafael Gaboardi Becker ajuizou Ação 

Declaratória De Inexistência De Dívida Cumulada Com Pedido Liminar, 

Consignação Judicial, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos 

Morais em face de BANCO ITAUCARD S.A., ambos qualificados nos autos. 

Aduz a parte autora que possuiu um cartão de crédito junto a requerida, 

contudo, cancelou o cartão e não recebeu faturas tampouco cobranças. 

Contudo, na data de 03/03/2018, ao se dirigir a um estabelecimento 

comercial em Confresa-MT, para realizar uma compra, foi surpreendido 

com uma negativa de crédito em virtude de inscrição no SPC e SERASA, 

provocado pela requerida, em virtude do requerente supostamente estar 

inadimplente com o valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Assevera, por 

fim, que, em contato com a requerida, obteve a informação de que não há 

qualquer débito em nome do autor. Assim, requereu liminarmente a 

suspensão da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito em relação ao contrato 002410537160000, alicerçados ainda no 

depósito judicial efetivado junto os autos; É o breve relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito a exclusão do nome da 

parte Requerente dos seus bancos de dados, tão somente, em relação 

aos débitos oriundos da parte requerida BANCO ITAUCARD S.A, no prazo 

de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte 

Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, 

designo audiência de conciliação para o dia 21.05.2018, às 15h30 (horário 

oficial de Mato Grosso). Cite-se a requerida, via correio, e intime-se a 

parte autora. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000081-39.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGRA RIBEIRO 

BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A ANGRA 

RIBEIRO BARBOSA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, 

indenização por danos morais e tutela antecipada em face de NATURA 

COSMÉTICO S. A., ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora, 

que ao tentar realizar uma transação comercial foi impedida em virtude de 

inscrição de seu nome no SPC por parte da requerida. Contudo, assevera 

que desconhece tal dívida, pois, não é signatária do contrato que deu 

origem ao débito em questão. Assim, requereu liminarmente a suspensão 

da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 
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almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente, em relação aos débitos oriundos da parte requerida NATURA 

COSMÉTICO S. A., no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, 

a intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 21.05.2018, às 

16h00 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000074-47.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGRA RIBEIRO 

BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A ANGRA 

RIBEIRO BARBOSA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, 

indenização por danos morais e tutela antecipada em face de NATURA 

COSMÉTICO S. A., ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora, 

que ao tentar realizar uma transação comercial foi impedida em virtude de 

inscrição de seu nome no SPC por parte da requerida. Contudo, assevera 

que desconhece tal dívida, pois, não é signatária do contrato que deu 

origem ao débito em questão. Assim, requereu liminarmente a suspensão 

da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida NATURA 

COSMÉTICO S. A., no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, 

a intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 21.05.2018, às 

16h30 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GELMACI VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDASCARDS EIRELI - ME (REQUERIDO)

SOARES SAUDEVIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000015-59.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 22.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GELMACI VASCONCELOS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIDASCARDS EIRELI - ME, SOARES 

SAUDEVIDA LTDA - ME GELMACI VASCONCELOS DA SILVA ajuizou ação 

anulatória de ato jurídico cumulada com obrigação de não fazer, reparação 

por danos morais e tutela cautelar em face de VIDAS CARD E IMED – 

INSTITUTO MÉDICO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICO, todos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora que efetuou contrato com a 

requerida VIDAS CARD no ano de 2016, contudo, próximo ao findar do 

período de validade do contrato, o Sr. Janilo Carneiro de Almeida, 

compareceu no estabelecimento comercial da requerente e a ludibriou, 

visto que a autora não tinha o intuito de renovar o contrato e o Sr. Janilo 

assim o fez, renovou, em tese, o contrato firmado, todavia, a requerente 

imaginou estar assinado a rescisão contratual. Dessa forma, em virtude de 

não estar efetuando o pagamento dos boletos, visto que sequer imaginou 

ter pactuado um novo contrato, requereu liminarmente a suspensão de 

quaisquer cobranças oriundas do contrato com a primeira requerida, bem 

como suspender quaisquer ordens de negativação do nome da autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. É o breve relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando que as requeridas SE ABSTENHAM até decisão final nestes 

autos ou ulterior deliberação deste Juízo de enviar os nomes da autora 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 21.05.2018, às 

17h00 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 
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apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE DE FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000070-10.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALBERTINO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: WALTER JOSE DE 

FARIA ALBERTINO PEREIRA DO NASCIMENTO ajuizou ação de obrigação 

de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar em 

face de WALTER JOSE DE FARIA, qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora que em 01.09.2016 efetuou contrato verbal de permuta com o 

requerido, cujo objeto do contrato foi a troca de um imóvel urbano em um 

terreno rural, o qual foi reduzido a termo somente em 12.06.2017, contudo, 

desde o contrato verbal o negócio entre as partes se efetivou com a 

devida tradição dos bens. Alega que, em pese ter ocorrido à tradição dos 

bens, o requerente ficou com as faturas de energia elétrica e de água do 

imóvel que lhe pertenceu (imóvel urbano) em seu nome e, com isso, em 

razão do não pagamento de uma multa contraída junto à concessionária de 

energia elétrica - ENERGISA (ligação da rede energia mesmo após o corte 

do fornecimento pela falta de pagamento), o nome o autor foi inscrito junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, requereu liminarmente a 

transferência das unidades de consumo de energia elétrica e água, do 

imóvel localizado na Rua do Comercio nº 104 no setor Vila Nova, CEP: 

78.652.000, Confresa – MT, bem como a suspensão da inscrição de seu 

nome perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), sob 

pena de multa diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, especialmente pelo 

contrato de permuta anexado aos autos. O perigo de dano é evidente, 

tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente, em relação aos débitos oriundos pela ENERGISA – MATO 

GROSSO, no prazo de 10 (dez) dias. Ao mesmo tempo, determino ao 

requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, TRANSFIRA AS FATURAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA para seu nome ou de terceiros (caso o 

imóvel esteja locado e assim queira proceder), ou que prove em juízo que 

assim já o fez, sob pena de multa diária a ser aplicada oportunamente. 

Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 28.05.2018, às 

13h00 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DANILO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000019-96.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, DIREITO DE IMAGEM, 

BANCÁRIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo:Parte Autora: REQUERENTE: THIAGO DANILO RIBEIRO SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO THIAGO DANILO RIBEIRO SILVA ajuizou ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e 

pedido de tutela antecipada em face de BV FINANCEIRA S/A., ambos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora, que através do Contrato nº 

12039000170462, financiou junto à requerida certo valor em dinheiro para 

aquisição do veículo Nissan Frontier CD, 4X2, Ano 2008/2009, Placa 

NHR-5590, cor Branca. Após o adimplemento de algumas parcelas, no dia 

22 do mês de novembro de 2016, o requerente quitou o débito contraído 

junto à requerida, por intermédio do pagamento de boleto no valor de R$ 

8.804,72 (oito mil oitocentos e quatro reais e setenta e dois centavos). 

Assevera, ainda, que no ano de 2017 vendeu a camionete para terceiro, o 

qual, por sua vez, ao tentar transferir a propriedade do veículo, verificou 

que o bem ainda estava alienado fiduciariamente em favor da requerida, 

com restrição administrativa junto ao Detran-MT, razão pela qual o negócio 

entre as partes foi desfeito. Afirma, por fim, que se dirigiu até certo banco 

a fim de contrair um financiamento para aquisição de um caminhão, 

oportunidade em que tomou ciência através da instituição bancária de que 

seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao credito pela 

requerida, por uma dívida no valor de R$ 12.569,20 (doze mil, quinhentos e 

sessenta e nove reais e vinte centavos), registrada em 01/12/2016. 

Assim, requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome 

perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como a determinação para 

que a requerida retire a restrição junto ao Detran-MT, sob pena de multa 

diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso em tela, tenho que o 

pedido liminar merece parcialmente prosperar, apenas para exclusão do 

nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que, apesar 

da alegação do requerente de que quitou o financiamento realizado junto a 

parte requerida e que a instituição financeira não procedeu a baixa no 

gravame, não se extrai dos autos que o pagamento efetuado no valor de 

R$ 8.804,72 refere-se a quitação integral do contrato, mormente porque 

não foram anexados os comprovantes de pagamento das parcelas 

vencidas de junho de 2016 a outubro de 2016. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando aos órgãos de 

proteção ao crédito a exclusão do nome da parte requerente dos seus 
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bancos de dados, tão somente, em relação aos débitos oriundos da parte 

requerida BV FINANCEIRA S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 

até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

reenviar o nome do Requerente para quaisquer bancos de dados em 

razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de conciliação para o 

dia 21.05.2018, às 17h30 (horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000071-92.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES SOUSA 

Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOARES SOUSA ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito e relação contratual, cumulada com 

indenização por danos morais e tutela antecipada em face de CLARO TV, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que, ao tentar realizar 

uma transação comercial, foi impedida em virtude de inscrição de seu 

nome no SPC por parte da requerida. Contudo, assevera que desconhece 

tal dívida, pois, não é signatária do contrato que deu origem ao débito em 

questão. Assim, requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu 

nome perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), sob 

pena de multa diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente, em relação aos débitos oriundos da parte requerida CLARO TV, 

no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da 

parte Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou 

ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, 

designo audiência de conciliação para o dia 28.05.2018, às 12h30 (horário 

oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000064-37.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

1000064-37.2017.8.11.0059 REQUERENTE: JESSICA RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO 

JUDICIAL DESPACHO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de prestar caução idônea nos 

autos, bem como juntar o comprovante de endereço da requerente e o 

extrato de eventual inserção junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de extinção do feito. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se 

e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000064-37.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000064-37.2017.8.11.0059 REQUERENTE: JESSICA RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM 

RECUPERACAO JUDICIAL Considerando que o comprovante de endereço 

apresentado não se encontra em nome da autora, bem como que a 

caução ainda não foi prestada nos autos, indefiro o pedido para designar 

audiência de conciliação e concedo o prazo de 10 dias para 

complementação da inicial, sob pena de extinção do feito. Decorrido o 

lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89504 Nr: 9027-51.2017.811.0059

 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: GILDACY LUZ SANTANA WANDERLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a apelada para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação apresentado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87373 Nr: 7710-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79635 Nr: 2788-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisangela Junker Jardim Belle, Alexandre 

Belle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45833 Nr: 1644-61.2013.811.0059

 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): Dionisio Januário Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: weiner - OAB:

 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 abril de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13329 Nr: 1814-09.2008.811.0059

 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: POdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo mérito da 

demanda, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em razão da gratuidade judiciária.Condeno o autor a pagar a ré, 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) do 

valor atualizado da causa, mas, em razão de gozar o autor da gratuidade 

judiciária, a exigibilidade da verba fica suspensa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Porto Alegre do Norte (MT), 16 de abril de 2018.Marcos André da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66323 Nr: 1845-48.2016.811.0059

 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: Vinnyd Sandy Cardoso Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, El-Hazi 

Martins Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO 

INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil para tornar definitivo o provimento proibitório, 

reconhecendo o autor como possuidor da área.Condeno a parte ré a 

pagar ao advogado da parte autora o montante relativo a 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa.Condeno a parte ré a pagar à parte 

autora o montante relativo às despesas que por ventura vierem a ser 

demonstradas em sede de liquidação, inclusive custas que tiver 

antecipado.Porto Alegre do Norte (MT), 16 de abril de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79356 Nr: 2625-51.2017.811.0059

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. BATISTA SANTOS ME, Ordeci da Costa dos 

Santos, Paulo Resplande de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 2625-51.2017.811.0059 (código 79356)

Nestes autos, Banco Bradesco S/A apresentou pretensão de cobranças 

em face de F. BATISTA SANTOS ME e OUTROS.

Consta dos autos que o autor foi intimado para recolher custas e que a 

intimação ocorreu, sem que, até a presente data, há notícia do 

recolhimento do montante da despesa.

Decido

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 17 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 7686-87.2017.811.0059

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVM, Jheissa Poliana da Silva Martins, Weliton Junior 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7686-87.2017.811.0059 (código 87342)

Aqui se tem ação proposta por KALLYNE VITÓRIA MARTINS em face de 

WELITON JUNIOR MENDES em que se buscou o bloqueio de bens.

A parte autora foi intimada para promover a citação da parte ré por que a 

tentativa foi frustrada, mas deixou de manifestar-se no prazo.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço que 

potencialize a citação e, sendo esta frustrada por inércia da parte autora, 

o caso é de indeferimento por inépcia. Isso se justifica porque o autor foi 

intimado a promover a citação dos dois, mas não se manifestou.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 17 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 5177-23.2016.811.0059

 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): SILVEIRA FREITAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido do autor, eis que, quando certificou a diligência de 

citação do réu, o senhor oficial de justiça disse que o réu não foi 

encontrado, sendo-lhe passada informação de que estaria outra 

localidade.

Por isso, não pode o autor, dizendo que há suspeita de que o réu está no 

endereço, sem declinar que suspeitas seriam estas e quais seriam os 

fundamentos dela, mudar o quadro exposado pelo oficial de justiça.

Intim-se e, se não houver manfestação, tornem os autos conclusos, 

considerando a possibilidade de indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62486 Nr: 297-85.2016.811.0059

 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: Sebastião Pereira Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de São José do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , que suspendeu o pagamento de seu salário.Primeiramente, impõe-se 

destacar que, para o deferimento do “writ constitucional” almejado, 

imprescindível se faz o preenchimento dos requisitos legais instituídos na 

Lei 12.016/09, que em seu artigo 1º diz: “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.” Insta salientar que para a 

concessão da medida liminar devem concorrer dois requisitos legais, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.Em síntese, sustenta a 

impetrante que a municipalidade impetrada não promoveu sua readaptação 

de função, conforme requerido, suspendendo, ainda, o pagamento de seu 

salário.Todavia, conquanto tenha restado demonstrado nos autos prova 

da enfermidade de que o impetrante se encontra acometido, bem como do 

requerimento da readaptação funcional postulada junto ao município 

impetrado, inexiste nos autos demonstração e razões da suspensão 

salarial, supostamente, havida.Insta esclarecer que, malgrado tenha sido 

juntado aos autos extratos bancários da conta corrente de titularidade do 

impetrante, estes revelam-se insuficientes, para comprovação da 

ilegalidade, em tese, perpetrada pela administração municipal. É importante 

registrar que, no rito estreito previsto para o Mandado de Segurança, não 

há possibildade de dilação probatória. Assim, as provas apresentadas e 

examinadas "primo oculi" devem revelar-se fortes a ponto de autorizar o 

reconhecimento do direito reclamado pelo impetrante, o que não ocorreu 

neste caso.Assim, pelas razões acima expostos, DENEGO A 

SEGURANÇA.Sem custas e sem honorários.Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87551 Nr: 7799-41.2017.811.0059

 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: DJOP, ACOdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico o despacho contido na referência 35, para que ele passe a 

constar com a seguinte redação: "Fixo prazo de 15 dias para que a parte 

AUTORA esclareça se diligênciou quanto ao necessário para realização 

do exame de DNA da criança, sob o risco de ser suspenso o direito ao 

recebebimento dos alimentos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70045 Nr: 3458-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER C A FERNANDES, Walter Cesar Alves 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça naref:22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70303 Nr: 3610-54.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Ind. Com. De Madeiras LTDA, Aloyr 

Walderley Spanholi, Claudinei Spanholi, WENES PERES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre o certidão do oficial de justiça na ref:24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90859 Nr: 9768-91.2017.811.0059

 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 Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que no prazo de 

05 dias se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça da ref:11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79812 Nr: 2903-52.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlide de Moura Fabiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2903-52.2017.811.0059 (código 79812)

Aqui se tem ação proposta por MARLIDE DE MOURA FABIANO em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em que se buscou 

cumprimento antecipado de sentença.

A parte autora foi intimada para promover atos de diligências necessárias 

ao andamento do processo, mas permaneceu inerte.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o interesse processual e, 

estando este ausente, não a via adequada é seu indeferimento por 

inépcia.

Consta que, nos autos principais, a parte autora fora contemplada com a 
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implantação do benefício, informação esta que chegou aos autos em 

fevereiros de 2017.

Contudo, estes autos foram apresentados em março de 2017, com a 

finalidade específica de buscar implantação da prestação previdenciária, 

revelando que, no momento da propositura da ação, a parte já tinha, à sua 

disposição, o bem buscado no feito.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 17 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89505 Nr: 9028-36.2017.811.0059

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não havendo diligências a serem realizadas, arquivem-se estes autos na 

condição de de findo, sem necessidade de novas intimações.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 2990-13.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacir Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Considerando a manifestação ministerial retro, homologo a desistência de 

oitiva da vítima Rubens de Lira Martins e declaro encerrada a instrução 

criminal. Abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 

dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71432 Nr: 4126-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mardone Lemes dos Reis, vulgo "Gordo ou 

Cobrinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Considerando a Certidão de tempestividade do Recurso (ref. 128), recebo 

o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do acusado. Nos 

termos do art. 588, do CPP, intime-se a defesa para, no prazo de 02 (dois) 

dias, apresentar as razões recursais.

 Apresentada, abra-se vista ao Ministério Público para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso.

Após, conclusos os autos para observância do contido no art. 589 do 

Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71432 Nr: 4126-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mardone Lemes dos Reis, vulgo "Gordo ou 

Cobrinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, e 

considerando a determinação proferida nesta data - ref. 130, INTIMO a 

defesa do acusado Mardone Lemes dos Reis, por intermédio de seus 

advogados, Dr. Jodacy Gaspar Dantas - OAB/MT nº 10993 e Dianatan 

Ferreira Jorge - OAB/MT nº 18699 para, no prazo de 02 (dois) dias, 

apresentar as razões recursais do Recurso em Sentido Estrito interposto 

nesta data - ref. 127.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95042 Nr: 12219-89.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, impulsiono 

os autos para INTIMAR a defesa do acusado DIEGO SILVA LEITE, por 

intermédio do defensor dativo Dr. Tiago Ferreira de Morais - OAB/MT nº 

22588 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95042 Nr: 12219-89.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a DIEGO SILVA LEITE a 

prática da conduta tipificada artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 

artigo 244-B da Lei nº. 8.069/90, cumulado com o artigo 61, inciso II, alínea 

“h”, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

 Constata-se, na decisão contida na referência 40, a designação 

audiência de instrução para o dia 27 de março de 2018 às 15h00min, 

horário oficial de Cuiabá/MT.

 Entrementes, em petição contida na referência 57, o Defensor Público 

informou que estará em gozo de férias compensatórias, a serem 

usufruídas entre os dias 22/03/2018 e 03/04/2018. Ao final, pleiteou a 

redesignação da solenidade ou a nomeação de advogado dativo para 

acompanhar o ato.

 Indefiro o pedido para redesignar a audiência de instrução e julgamento, 

eis que, trantando de processo com réu preso, exige-se urgência nas 

diligências apresentadas.

 A ausência do defensor público não pode representar mais tempo de 

segregação ao condenado quando é responsabilidade do Estado prover 

assistência jurídica gratuita aos necessitados.

Em razão disso, nomeio o advogado Tiago Ferreira de Moraes – OAB/MT 

22.588-0, para o patrocínio da defesa do acusado durante solenidade 

indigitada.

 Intime-se o adovado nomeado, alertando para o dia da audiência que fica 

mantido

Assim, cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão 

outrora exarada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93551 Nr: 11298-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNRdSa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando que o feito envolve menor, processe-se em segredo de 
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justiça.

Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

No tocante ao pedido de juntada de antecedentes criminais do acusado, o 

art. 1.373, inciso II, da CNGC estabelece que o juiz determinará tal 

providência quando o Ministério Público ou querelante comprovar a 

impossibilidade de sua realização, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, defiro os pedidos dos itens “8” e “9”, da cota ministerial, a fim de 

que seja oficiada a autoridade policial, para que encaminhe a este Juízo 

cópia de qualquer documento de identificação pessoal (certidão de 

nascimento ou cédula de identidade) da vítima, MARIA JÚLIA SILVA 

SANTOS.

 Oficie-se a equipe Multidisciplinar desta Comarca para que realize 

entrevista com a vítima menor, devendo ser anexado o respectivo relatório 

nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 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

DECISÃO

Vistos, etc.

Verifica-se que foi determinada a intimação pessoal do Sr. Perito 

FERNANDO GOMES DE PAULA (fl.306), contudo, nenhuma das vezes que 

se expediu a carta de intimação o perito foi intimado pessoalmente.

 Assim, determino seja expedida carta precatória para intimação pessoal 

do perito, de acordo com a determinação de fl.306 e endereço de fl. 325.

Da mesma forma certifique a Secretaria se houve o pagamento dos 

honorários periciais.

Entrementes, determino seja realizada consulta de endereço do perito via 

sistema BACENJUD.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 16 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37149 Nr: 2154-58.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:MT 18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Certifico a INTIMAÇÃO da autora, na pessoa do advogado, para cumprir o 

disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1º e retirar a carta precatória 

expedida para Oitiva das suas testemunhas na Comarca de Juara-MT., 

providenciando o recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 87-86.2018.811.0019

 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 Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Candida Beal Cagnini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do Autor, na pessoa do advogado, para cumprir o 

disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1ºe retirar as cartas precatórias 

expedidas para cumprimento da liminar e citação da requerida nas 

Comarcas de Vere-PR e Sinop-MT., providenciando o recolhimento das 

guias de custas e taxas judiciárias.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-62.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010037-62.2013.8.11.0017; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADAO TAVARES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Ante o grande lapso temporal verificado no trâmite do 

presente feito, intime-se pessoalmente a parte promovente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o devido andamento do feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 12 de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza Substituta

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133858 Nr: 693-91.2016.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Pereira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reuel Coelho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Esta magistrada foi designada para jurisdicionar nesta Comarca a partir 

do dia 08/01/2018, vindo os autos conclusos.Decido. O processo está em 
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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 questões preliminares ou prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Como pontos controvertidos, fixo a comprovação de quem efetivamente 

exercia a posse do imóvel objeto da ação na época em que o Sr. 

Raimundo veio a óbito. INTIMEM-SE as partes para especificarem, no prazo 

de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, caso entendam 

cabível ao julgamento da causa, justificando sua necessidade, sob pena 

de preclusão. Se tiverem interesse na produção de prova oral, deverão, 

no mesmo prazo, apresentar o respectivo rol de testemunhas que 

pretendem ouvir em audiência de instrução. Consigne-se que, em não 

havendo manifestação das partes a respeito, entender-se-á que não há 

interesse na produção de quaisquer outras provas além das que já 

figuram nos autos. Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos 

conclusos para, se for o caso, designar audiência de instrução. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39552 Nr: 322-98.2014.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cláudio Renato Rick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente incidente de 

impugnação ao valor da causa, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/15, corrigindo o valor da causa para o importe de R$ 

7.210.730,00 (sete milhões, duzentos e dez mil, setecentos e trinta 

reais).Remetam-se os autos ao Distribuidor para alteração do valor da 

causa.Intime-se a parte impugnada para recolher o complemento das 

custas iniciais nos autos de cód. 17135, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso.Transitada 

em julgado a presente, desapense-se estes autos do processo de Código 

17135.Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16934 Nr: 1687-03.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaura Luz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Messias Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Paulo Figueiredo 

Reis - OAB:5.831, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

MIRANDA SOUZA, para devolução dos autos nº 1687-03.2008.811.0017, 

Protocolo 16934, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 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: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Ante o exposto, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/2005, levando em 

conta a vis atrativa do juízo falimentar, desde já, declaro a incompetência 

deste Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, para 

processar e julgar o presente feito, o qual deve ser remetido ao Juízo da 

11ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, com as cautelas e 

homenagens de estilo, não sem antes cumprir o determinado nos tópicos 

elencados acima.Destino igual deverá ter a Ação de Interdito Proibitório, 

autos ID nº 134013, que deverá ser apensado a presente demanda e 

também remetido ao Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, 

transladando a presente decisão em tal feito, somente após o cumprimento 

das medidas de urgência.Proceda-se ao necessário para a realização do 

auto de constatação, expedindo os mandados e ofícios necessários para 

tanto. Após, de posse do relatório de tal diligência, lavre-se termo de 

depósito constando as informações necessárias e as advertências 

legais.Ato contínuo a tais diligências, proceda-se a intimação da parte 

autora para a emenda inicial, no prazo legal, emendada a inicial remeta-se 

o presente feito à Comarca de Goiânia, ao Juízo da 11ª Vara Cível, com as 

baixas e anotações necessárias.Caso não seja cumprida, no prazo legal, 

à emenda a inicial, tornem-me os autos conclusos para deliberação.Às 

providências.São Félix do Araguaia, 20 de junho de 2016.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135826 Nr: 2068-30.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDdS, LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista manifestação do nobre representante do Ministério Público 

à fl.42 v, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 03 de 

julho de 2018, às 15h30min (horário de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes para que comparece a data, horário e local da 

audiência.

Remetam-se os autos ao distribuidor para proceder às modificações na 

capa, para que passe a constar o polo passivo da demanda.

Cientifique-se o Parquet.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-02.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010073-02.2016.8.11.0017; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PATRICIO PEREIRA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, 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, 12/04/2018. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-34.2010.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVANO CORDEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RUDENILZA JOSE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010078-34.2010.8.11.0017; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MANOEL SILVANO CORDEIRO DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: RUDENILZA JOSE MELO Ante o enorme 

lapso temporal de paralisação que assola o presente feito e considerando 

que a tentativa de penhora on line restou infrutífera, intime-se a parte 

autora, para que no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, promova o seu 

regular andamento, requerendo o que de direito, sob pena de extinção por 

abandono. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 13 de 

Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-09.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000029-09.2017.8.11.0017; Valor causa: R$ 19.206,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY 

JORGE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeita para processar e julgar o processo em questão, pelo 

fato do Promovente Wesley Jorge da Silva ser meu assessor de gabinete, 

devendo o feito ser remetido ao meu substituto legal (Porto Alegre do 

Norte) para que dê fiel andamento ao feito. Anote-se na capa dos autos a 

suspeição afirmada. Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 12 de Abril de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-53.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VERA NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDECI ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010057-53.2013.8.11.0017; Valor causa: R$ 10.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCISCO VERA NANTES Parte Ré: REQUERIDO: JOSE 

VALDECI ALVES DA SILVA Vistos, etc. Em síntese, tenho que a REVELIA 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS se dá pela ausência do demandado a 

qualquer das audiências designadas no curso do feito, ainda que 

procedida, eventualmente, a entrega da peça de defesa. Via de 

conseqüência, entendo que a presença da parte demandada na audiência 

afasta a revelia, ainda que não conteste o feito, por escrito ou oralmente, 

restando, contudo, incontroversos os fatos alegados. Tal situação não se 

confunde com os efeitos materiais da revelia, consubstanciados na 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, em face da 

necessária convicção judicial quanto à procedência do pedido. Assim 

sendo, intime-se a parte promovente para que informe o endereço da 

testemunha que pretende ouvir, o Sr. Jailton Barreira de Castro, eis que 

somente indicou a cidade em que pode ser encontrado. Às providências, 

voltando-me conclusos na sequência. São Félix do Araguaia/MT, 16 de 

Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-60.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA OAB - MT0016921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIA SILVA DE SOUSA SETUBAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALIANA APARECIDA MELLO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS FERREIRA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010063-60.2013.8.11.0017; Valor causa: R$ 16.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DIAS ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: EDVANIA 

SILVA DE SOUSA SETUBAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que o presente feito encontra-se sem movimentação efetiva 

desde o ano de 2013. Porém, não se verifica nenhum tipo de provocação 

por parte do promovente. Deste modo, intime-se a parte promovente na 

pessoa de seu defensor, para que no prazo impreterível de 05 (cinco) 

dias manifeste se ainda tem interesse no processamento do feito, sob 

pena de extinção por abandono. Às providências, expedindo-se o 

necessário. São Félix do Araguaia/MT, 16 de Abril de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53557 Nr: 134-56.2014.811.0098

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON SANTOS BERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A, VANESSA ROCHA DE 

OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 134-56.2014.811.0098Código nº. 53557Vistos.Indefiro o pedido 

de busca de endereço do Requerido via pesquisas e ofícios (fls. 83), vez 

que não restou demonstrado o esgotamento das vias extrajudiciais de 

modo a evidenciar a necessidade excepcional da medida de quebra de 

sigilo fiscal da parte requerida.Ademais, destaco que, o referido sistema 

não pode ser utilizado de maneira indiscriminada, antes deve o exequente 

demonstrar o esgotamento de todas as tentativas de localização de bens 

dos executados.Corroborando o entendimento profligado no presente 

comando judicial trago a colação os seguintes arestos:“AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – 

LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE BUSCAS POR BENS PENHORÁVEIS 

EM NOME DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA INFOJUD – 

INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO 

EXEQUENTE QUANTO AO EXAURIMENTO DE PRÉVIAS E INFRUTÍFERAS 

TENTATIVAS –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que 

pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante, tem o poder-dever 
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de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. A 

intervenção judicial, por meio de expedição de ofícios e consultas em 

órgãos públicos, somente é possível após comprovado que o exequente 

esgotou todos os meios à sua disposição, a fim de obter informação 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, porquanto incumbe 

ao autor comprovar que seus esforços diretos foram sem êxito, o que não 

se vislumbra na hipótese em apreço. Não apresentado qualquer 

argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção 

é a medida que se impõe. (AgR 116836/2015, Destarte, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, requerendo o que entender de direito.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 16 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 768-52.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072 B

 Autos nº. 768-52.2014.811.0098

Código nº. 54298

 Vistos.

Acolho a justificativa de fl. 96, portanto, redesigno para o dia 24 de abril de 

2018, às 15h00min, a audiência outrora aprazada para 17/04/2018, 

conforme fl. 91.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62992 Nr: 474-58.2018.811.0098

 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: MARIA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 474-58.2018.811.0098Código nº. 62992Vistos.RUAN DIAS DE 

JESUS, representado por sua genitora Sra. MARIA APARECIDA DIAS DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada na peça basilar, ajuíza Ação de 

procedimento Comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, DEFIRO o pedido da Tutela de urgência, para tanto, determino que o 

Instituto Nacional do Seguro Social conceda à autora o benefício de 

prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência, 

desde a data do indeferimento administrativo, sob pena de multa diária a 

ser fixada em caso de descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos no prazo de 30 

(trinta) dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 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 parte requerida autarquia na Av. Vereador Enedino 

Sebastião Martins, 1249, Cavalhada, Cáceres/MT, CEP 78.200-000, 

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 CPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, do mesmo diploma 

legal.Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte 

autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 16 de 

abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63031 Nr: 502-26.2018.811.0098

 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: Adauto Zocal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 502-26.2018.811.0098Código nº. 63031Vistos.ADAUTO 

ZOCAL, devidamente qualificado na peça basilar ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de 

urgência, em especial por ser imprescindível garantir o direito do 

contraditório.Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, sendo 

certo que a tutela poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo, na 

forma do art. 296, do CPC, 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 

d o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 16 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62972 Nr: 465-96.2018.811.0098

 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: Zilma Conceição de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Porto Esperidião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 465-96.2018.811.0098Código nº. 62972Vistos.ZILMA 

CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, devidamente qualificada na exordial, ajuíza a 

presente Ação de procedimento comum em face da PREVI PORTO, .Assim, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e, para tanto, DETERMINO que a PREVI 

PORTO – autarquia municipal de Porto Esperidião MT, converta e implante o 

benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à autora, nos termos ora 

concedido, inclusive décimo terceiro salário, por entender estarem 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal.Intime-se a Requerida, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada, sem prejuízos das 

demais penalidades inerentes. Por ser a parte Requerida pessoa jurídica 

de direito público, autarquia municipal, a qual não pode transacionar sobre 

o direito em questão, deixo de designar a audiência de conciliação prevista 

art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se a Requerida, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

183 e art. 335 do CPC, fazendo-se constar, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 16 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62598 Nr: 233-84.2018.811.0098

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil HOMOLOGO por sentença o presente acordo, em seu inteiro teor, em 

especial para reconhecer a paternidade do requerido SATURNINO SALES 

em relação ao requerente SEBASTIÃO DA SILVA, que passará a ser 

chamado SEBASTIÃO DA SILVA SALES.DETERMINO, seja efetuada 

gratuitamente, a devida alteração no registro de nascimento do 

Requerente junto ao Cartório de Registro Civil competente, devendo 

constar além do patronímico paterno, incluir também o nome do pai 

(Saturnino Sales) e dos avós paternos.Depois de juntada a certidão de 

nascimento do Requerente, expeça-se o respectivo mandado de 

averbação e registro, gratuitamente, no Cartório competente e com o 

trânsito em julgado, não havendo mais pendências arquivem-se os autos 

com as baixas e anotação e estilo. Sem custas processuais.Fixo em 02 

(duas) URH, os honorários advocatícios ao ilustre patrono nomeado para o 

Requerente, Dr. Erykson Thyago Pereira – OAB/MT 22.102, conforme 

tabela de honorários da OAB, conforme nomeação de fl.10.Expeçam-se 

os respectivos alvarás em favor dos causídicos.Notifique-se o Ministério 

PúblicoPublique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 15 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62979 Nr: 470-21.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anésio Berthi, MERCEDES ROMA BERTHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 Autos nº. 470-21.2018.811.0098

Código nº. 62979

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia e esta decisão, de 

mandado.

Após o cumprimento, proceda-se as baixas e anotações de estilo, com as 

cautelas legais e devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62912 Nr: 435-61.2018.811.0098

 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): Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 435-61.2018.811.0098

Código nº. 62912

Vistos.

Cite-se o requerido para que proceda ao pagamento do montante 

pecuniário descrito na petição inicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma do art. 701 do CPC, fazendo consignar, outrossim, que caso 

cumpra a determinação entalhada no bojo do expediente, ficará isento do 

pagamento das custas judiciais e pagará honorários de advogado no 

importe de somente 5% do valor atribuído à causa (art. 701, caput, e § 1º 

do CPC).

Conste-se, ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos nos próprios autos, independentemente de garantia do juízo 

(art. 702 do CPC) e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Título II do Livro I da 

Parte Especial do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 15 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63027 Nr: 498-86.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenival Duarte Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO 

ARAÚJO - OAB:MT 3642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 498-86.2018.811.0098

Código nº. 63027

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia e esta decisão, de 

mandado.

Após o cumprimento, proceda-se as baixas e anotações de estilo, com as 

cautelas legais e devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 972-33.2013.811.0098

 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): José Roberto Poquiviqui da Silva, Humberto 

Rafael Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, PAMELA 

WEBSTER DEBIAZI MORGAN - OAB:288386

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

 VARA ÚNICA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de março de 2018, às 14h30min.

Autos n°: 52881

PRESENTES: A Juíza de Direito, a representante do Ministério Público, os 

advogado dos réus e o réu José Roberto Poquiviqui da Silva.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a inquirição da testemunha Luiz 

Marcelo e após, o interrogatório do réu José Roberto Poquiviqui. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

 Foi requerido pelo advogado Jorge Antonio, o prazo de 05 (cinco) dias 

para juntada de substabelecimento.

Pelo Ministério Púbico requerido a decretação da revelia do acusado 

Humberto Rafael Barbosa.

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

 Defiro o prazo para juntada de substabelecimento veiculado acima.

Consoante manifestação ministerial, decreto a revelia do acusado 

Humberto Rafael Barbosa, com fulcro no art. 367, do CPP.

Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos as partes 
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para que apresentem as devidas alegações finais, iniciando pelo Ministério 

Público, respeitando-se o prazo legal.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Natália Guimarães Ferreira

Promotora de Justiça

Francis Raiane Kischner

Advogada

Jorge Antonio Gonçalves Júnior

Advogado

José Roberto Poquiviqui da Silva

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 1087-93.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gino da Conceição Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Considerando as informações acima, mantenho os autos em gabinete 

para agendamento de nova data para a solenidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52887 Nr: 978-40.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Defiro o pedido de vistas pelo Ministério Público.

Defiro o pedido da defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 967-79.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Homologo a desistência da presença do réu na solenidade pela defesa, e 

ainda, a desistência da inquirição da testemunha Sgt. Reis pelo MP e pela 

defesa.

Oficie-se a Comarca de Comodoro/MT sobre a carta precatória para a 

inquirição da testemunha Rosimari.

Oficie-se a Comarca de Cuiabá/MT, requisitando a precatória que foi 

expedida para a inquirição da vítima Geraldo Pilati Alba.

Após as devoluções das missivas expedidas, devidamente cumpridas, 

dou por encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos as 

partes para que apresentem as devidas alegações finais, iniciando pelo 

Ministério Público, respeitando-se o prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53133 Nr: 1206-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gino da Conceição Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos as partes 

para que apresentem as devidas alegações finais, iniciando pelo Ministério 

Público, respeitando-se o prazo legal.

Cumpra-se.

 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

 Defiro o pedido feito pela representante do Ministério Público, após, 

conclusos para que seja agendada nova data.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 857-80.2011.811.0098

 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: MPdEdMG, VLOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:MT 2994

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO de 

investigação de paternidade, nos termos do art. 487, I do CPC, 

DECLARANDO, AILTON DA SILVA (de cujus), como pai biológico da 

infante Gabriely Assunção, a qual passará a se chamar Gabriely 

Assunção da Silva. DETERMINO, seja efetuada gratuitamente, a devida 

alteração no registro de nascimento da menor impúbere junto ao Cartório 

de Registro Civil da Comarca de Porto Esperidião (Cartório do 2º ofício de 

Paz e Notas), devendo constar além do patronímico paterno, incluir 

também o nome do pai (Ailton da Silva) e dos avós paternos, expeça-se o 

respectivo mandado de averbação, conforme.Notifique-se o Ministério 

Público.Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. PAULO 

GUILHERME DA SILVA – OABMT-2994, no montante de 01 URH, 

considerando a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos 

autos pelo referido profissional, bem como, o disposto na Resolução n. 

096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 

009/2007-CGJ.Determino, por consequência, a expedição de certidão em 

favor do defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Sem 

condenação em custas e despesas processuais em face da Gratuidade 

da Justiça. Transitada em julgado e nada sendo requerido e não havendo 

nenhuma pendência, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 05 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO.PRAZO 20 DIASPessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

TIAGO GOMES DE BARROS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabidoFINALIDADE: 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: 

Ttrata-se de ação de regulamentação de guarda proposta em face do 

requerido pela requerente avó materna da menor J.G.C.S que acompanha 

o desenvolvimento da menor desde os primeiros dias de vida , sempre 

contribuindo para o seu desenvolvimento.Despacho/Decisão: Código n° 

52591.Defiro o pedido de fl. 53, determinando a citação do requerido Tiago 
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Gomes de Barros, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, inciso 

III do CPC), na forma do que dispõe o art. 246, inciso, c/c art. 256, ambos 

do Código de Processo Civil para, querendo, contestar o pedido no prazo 

de 15 (quinze) dias, constando no edital as advertências legais.No mais, 

determino que seja certificado se a requerida Julia Gracieli da Costa Silva 

apresentou contestação, haja vista que fora devidamente citada (fl. 

19)Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 21 de 

Setembro de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

LegalE, 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, ANTONIO 

MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 10 de outubro de 

2017Joel Soares Viana JuniorGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

PROC:986-80.2014.811.0098, Código: 54562, CLAUDIOMAR MATIAS DOS 

SANTOS (Réu(s)), Rg: 25982010, Filiação: Edivaldo Ferreira dos Santos e 

Magna Matias dos Santos, data de nascimento: 04/05/1993, brasileiro(a), 

natural de San Mathias/bo Ou Porto-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, 

Telefone (65) 9957-0798, Endereço: Rua Orquídeas, Casa 15,

Bairro: Cohabinha, Cidade: Porto Esperidião-MT. 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: Consta dos inclusos 

autos do inquérito policial que, no dia 22 de junho de 2014, por volta das 

21h30min, no interior da área externa da residência localizada na rua das 

Orquídeas , nº 2120, no Município de Porto Esperidião-MT o réu tentou 

subtrair para sí uma motocicleta características fls.06 sendo incurso na 

sanção do art. 155c/c art.14 II, ambos do Código penal. Despacho: 

Despacho: Código 54562VISTOS, ETC.Considerando que a peça inicial 

acusatória narra com perfeição a existência, em tese, de infração penal, 

apontando indícios suficientes deautoria, bem como atende aos requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, 

qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 do mesmo 

Código,RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de Claudiomar Matias 

dos Santos, na forma em que foi proposta.Nos termos do artigo 396 do 

CPP, cite-se o acusado para responder a ação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, que será contado a partir do efetivo cumprimento do 

mandado.Naresposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse a sua defesa, oferecerdocumentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximode 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que 

deverá ser certificado, desde já, nomeio para oferecê-la, o douto 

Defensor Público atuante nesta Comarca, Dr. Ubirajara Vicente Luca, que 

terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para tal 

finalidade.Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério 

Público, sobre as preliminares e documentosapresentados, no prazo de 05 

(cinco) dias.Outrossim, defiro o requerimento ministerial de fls. 42/43, no 

que tange ao item nº II.Após, voltemeconclusos para designação de 

audiência.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se.Cumprase. Porto 

Esperidião-MT, 08 de janeiro de 2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz 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, 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Processo: 1180-12.2016.811.0098 Código: 58940, JOÃO PAULO 

MIRANDA DAS CHAGAS (Denunciado(a)), Rg: 2199638-5, Filiação: Valeria 

Miranda das Chagas e João Vieira da Silva, data de nascimento: 

22/07/1989, brasileiro(a), natural de Glória D' Oeste-MT, divorciado(a), 

desempregado, Telefone (65) 9.9950-6027, Endereço: Rua Cinco, N° 215, 

Bairro: Jardim das

Oliveiras, Cidade: Mirassol D' Oeste-MT, Complemento: Preso na Cadeia 

pública de Mirassol D´Oeste-MT. FINALIDADE: 1. CITAÇÃO DO (A) 

DENUNCIADO (A) JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a denúncia, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), cientificando-o(a) do inteiro teor de referida 

denúncia, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Despacho/Decisão: PROCESSO/CÓD. Nº 58940 Vistos, etc.Ante o 

teor da cota ministerial de fl.67, cite-se o denunciado JOÃO PAULO 

MIRANDA DAS CHAGAS por edital para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, 

incluído pela Lei11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após 

certificada a não apresentação de defesa,verifico que essas 

circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no

sobredito art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 08 (oito) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Porto Esperidião/MT, 16 de 

novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS: Na resposta, o denunciado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o 

máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. OBSERVAÇÃO: O oficial de justiça, obrigatoriamente, deverá 

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, devendo tal informação constar na certidão do oficial de justiça 

(Provimento n° 30/2008 – CGJ). Porto Esperidião, 21 de março de 2018 

Lílian Bartolazzi Laurindo Juiza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-53.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN POLMER INFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

Em cumprimento a decisão proferida no evento 8283239 designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12/06/2018, às 16:00hs.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 7/2018/DF - TORNA público o RESULTADO FINAL do Processo 

Seletivo destinado ao Credenciamento de 01 (uma) vaga para o cargo de 

Conciliador do CEJUSC desta comarca, e cadastro de reserva, a saber:

* O Edital n° 7/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 693-33.2015.811.0080

 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): Fernando Gorgen, CTG - Pousada do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - OAB:15198-B, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 511 de 538



Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos em correição.

Conforme jurisprudência do STJ "é suficiente a demonstração de indícios 

razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se 

determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in 

dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 

22/8/2013).

 Neste espectro, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 

a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é 

temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato 

ímprobo.

Isso porque a decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade 

administrativa está condicionada apenas à existência de indícios 

suficientes da prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 

/92), não comportando a análise do mérito em sua inteireza.

Assim, constatada a presença de indícios suficientes da prática de atos 

de improbidade, consistentes em irregularidades, as quais, em tese, 

podem ter ensejado violação aos princípios da Administração Pública e 

lesão ao erário, deve ser recebida a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da 

Lei 8.429 /92.

Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade praticado 

pelo réus, que será examinado mais detidamente no curso da ação, 

recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público.

CITEM-SE OS REQUERIDOS PARA QUE APRESENTEM CONTESTAÇÃO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 8.429/1.992.

E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação (indisponibilidade 

desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) ato(s) ímprobo(s)), 

deixo de designar audiência conciliatória, conforme preceitua o Novo CPC.

Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista ao Ministério Público. Por 

fim, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48840 Nr: 2000-54.2017.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA 

FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37191 Nr: 527-04.2015.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA SOARES DE JESUS TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/GO 28134

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A EMBARGOS apresentada pela parte ré. No prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 779-07.2015.811.0079

 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): Maria Madalena de Paula e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MENDES TAVARES - 

OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10.075/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte embargada 

para que, no prazo legal, apresente contrarrazões à apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37191 Nr: 527-04.2015.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA SOARES DE JESUS TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/GO 28134

 Embargos a Execução

Despacho.

Vistos em correição.

Ante a existência dos requisitos formais e materiais recebo o presente 

embargos à execução.

Intime-se a parte embargada, para que se manifestem nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, nos termos do 

art. 920 do Novo CPC.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 19/05/2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34604 Nr: 1352-79.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eustaquio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 04 de maio 

de 2018, a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 1366-63.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 04 de maio 

de 2018, a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14505 Nr: 838-73.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA RIBEIRO DE SOUZA, JOSEFA RIBEIRO DE 

SOUZA, BELMIRA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, KISLEU GONÇALVES FERREIRA - OAB:21666, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 04 de maio 

de 2018, a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16521 Nr: 1219-47.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Miranda Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 02 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19683 Nr: 1005-85.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 02 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 740-78.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalila Medeiros Lima Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 02 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34720 Nr: 1460-11.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciel Firmino Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 02 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35054 Nr: 1751-11.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Cunha Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 02 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38461 Nr: 1125-55.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 24 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 

na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43252 Nr: 1435-27.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 24 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 

na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49632 Nr: 2397-16.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO PINTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 24 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 

na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49694 Nr: 2433-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Juraci Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 24 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 

na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37198 Nr: 529-71.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Alves Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 25 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 

na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 857-98.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 25 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 

na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38469 Nr: 1130-77.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josue Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 25 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 
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na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44945 Nr: 80-08.2015.811.0017

 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: Nataliana de Sousa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:MT11.860-A, Kenia Wanderley Branco - OAB:/mt 11.859-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a médica perita nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo a Sra. Perita Judicial designado o dia 25 de abril 

de 2018, a partir das 09:30 horas (DF) na UBS I - Jardim Tangará, situada 

na Rua Manoel de Barro Silva, Setor Tangará, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42951 Nr: 1316-66.2016.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DEHON VIANA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE FERNANDES GUIDA 

MASCARENHAS - OAB:40170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:9708-A -MT

 Nos termos do Provimento 56, impulsiono o presente feito para Intime-se a 

parte embargada, para que se manifestem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que

entender de direito, nos termos do art. 920 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30547 Nr: 448-30.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCINO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 04 de maio 

de 2018, a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 368-37.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 04 de maio 

de 2018, a partir das 16:00 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51733 Nr: 3343-85.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 07 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38473 Nr: 1133-32.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvane Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 07 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20642 Nr: 269-33.2011.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 07 de maio 
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de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16202 Nr: 894-72.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 07 de maio 

de 2018, a partir das 09:45 horas (DF) no Hospital Municipal “Cristo Rei”, 

situado na Rua São Paulo, n.° 250, centro, Ribeirão Cascalheira –MT, 

FICANDO DESDE JÁ INTIMADA A PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

procurador(a) via Diário da Justiça Eletrônico, para comparecer ao ato 

designado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37331 Nr: 569-53.2015.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDES MARIA DE JESUS, LUCIRIA FERNANDES DE 

REZENDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE REZENDE - 

OAB:11828/MT, LARISSE BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, Luis Paulo Gonsalves de 

Resende - OAB:6272, RAFAEL MARTINS FELICIO - OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O, LARISSE BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6272

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando a alegada omissão, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, a sentença combatida.Após o trânsito em julgado e 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e ARQUIVA-SE o 

presente feito.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 26/04/2016.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49880 Nr: 2527-06.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene de Campos Garcia Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: janailza Taveira Leite - 

OAB:OAB/MT 17577

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte EMBARGADA 

para IMPUGNAR OS EMBARGOS no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 2126-41.2016.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Vargas Lemes EPP, RENATO VARGAS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie: Recolhimento 

de Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e o deposito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42954 Nr: 1317-51.2016.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DEHON VIANA LOPES - ME, JOÃO DEHON VIANA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:OAB/MT 19.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 23/03/2018 , ref. 26. 

Providenciando o deposito da diligência Complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

Guias online, no endereço eletrônico: http://

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45746 Nr: 419-04.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJORGE PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 23/03/2018 , ref. 26. 

Providenciando o deposito da diligência Complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

Guias online, no endereço eletrônico: http://

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51922 Nr: 1128-86.2018.811.0052

 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: Lucinei Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.(...) RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC/2015. 

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que pese a 

juntada de documentos pela parte autora, postergo a análise do pedido 

para momento posterior à juntada do laudo pericial e estudo 

socioeconômico.DETERMINAÇÕES: 1) DEFIRO o pedido de JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do artigo 98 e 99, § 3º do CPC/2015.2) NOMEIO 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e 

juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo: (...) 7) CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a advertência 

aludida pelo art. 344 do CPC, OPORTUNIDADE EM QUE MANIFESTARÁ 

SOBRE O LAUDO MÉDICO.(...) 8) No mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o 

ASSISTENTE SOCIAL, para que proceda o estudo social na residência da 

parte autora, devendo verificar se esta preenche os requisitos do art. 20 e 

seus dispositivos, da Lei 8.742/93, devendo incluir também as seguintes 

informações: (...) 9) COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL E DO ESTUDO 

SOCIAL: a) INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC); b) EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal; 10) Após, voltem-me CONCLUSOS para 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela e demais 

determinações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45644 Nr: 1730-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eliziário Oliveira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uillerson Ferreira da Silva - 

OAB:20972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo à red. 31, e por tratar de 

interesse de menor, DÊ-SE vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51244 Nr: 786-75.2018.811.0052

 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: Ana Lúcia Chuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifico que a parte autora requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça, contudo não houve a juntada da declaração de hipossuficiência 

econômica firmada pela parte, bem como não consta na procuração 

outorgada ao advogado cláusula específica que confira poderes para 

assinar a declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do que 

dispõe o artigo 105 do CPC/2015.

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para, alternativamente, NO PRAZO DE 15 DIAS: a) juntar 

a declaração de hipossuficiência econômica assinada de próprio punho; 

b) proceda a juntada de procuração com cláusula específica que confira 

poderes ao advogado constituído para assinar declaração de 

hipossuficência econômica; ou c) recolha as custas processuais.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015, 

caso autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51507 Nr: 901-96.2018.811.0052

 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: Josemar da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Endlich Valim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. RECEBO a inicial, (...) 1) DETERMINO a REUNIÃO 

DOS PROCESSOS de código nº 51362 e nº 51507, pela conexão, nos 

termos do que dispõe o artigo 55, § 3º, do CPC. 2) DEFIRO os benefícios 

da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos 

artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC. 3) INDEFIRO a tutela de urgência 

vindicada por ausência do requisito “periculum in mora”. 4) DETERMINO 

que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo 

conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC). 5) INTIME-SE a autora na 

pessoa do seu advogado, para a audiência conciliatória, e advirta as 

partes 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 6) Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51867 Nr: 1096-81.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Pereira da Silva, Nilva Pereira da Silva, Nilson 

Pereira da Silva, Espólio de Norberto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando a peça inicial, verifico a necessidade de regularização da 

capacidade processual, uma vez que o espólio não está representado 

pelo inventariante, nos termos do que dispõe o artigo 75, VII, do CPC/2015.

Portanto, SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do que dispõe o artigo 76 

do CPC/2015, para que a parte autora, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

sane o vício, sob pena do processo ser extinto, conforme prevê o artigo 

76, § 1º, I, do CPC/2015.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48415 Nr: 3121-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Magela de Oliveira Almeida
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu advogado, para, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, apresentar RESPOSTA, nos termos do que dispõe o 

artigo 343 do CPC/2015.

Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, INTIME-SE a parte requerida 

para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38448 Nr: 96-17.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho cota Ministerial à ref. 40 e DETERMINO caso ausente nos autos, à 

intimação da parte credora para que traga aos autos o valor do débito 

devidamente atualizado a ser protestado e, após isso, a EXPEDIÇÃO do 

necessário, entre os quais a certidão que indicará o nome e a qualificação 

do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e 

a data de decurso do prazo para pagamento voluntário, esclarecendo que 

a requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação 

do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) 

dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que 

comprovada a satisfação integral da obrigação. (Artigo 517, CPC/2015).

DETERMINO ainda, que seja feita a inclusão do mandado de prisão do 

devedor na Rede INFOSEG, bem como no SIMP – Sistema Integrado de 

Mandados de Prisão da SEJUSP/MT e encaminhado a Polícia Civil, Militar e 

Rodoviária.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49512 Nr: 3678-88.2017.811.0052

 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: Jovercina Inez da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

11/7/2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38016 Nr: 1155-74.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo nº. 1155-74.2015.811.0052 – Código: 38016

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses da 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.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, 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.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

Ademais, em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE 

APELAÇÃO, interposto pela Defesa (Ref. 109), em seus efeitos legais (art. 

597 do CPP), uma vez que tempestivo, consoante certidão de Ref. 110.

Dê-se VISTA ao defensor dativo nomeado, para que, no PRAZO DE 8 

(OITO) DIAS, apresente as devidas razões ao recurso interposto, 

conforme literalidade do art. 600 do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA ao Ministério Público, para que, em igual prazo, apresente as 

contrarrazões recursais.

Por fim, de tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34834 Nr: 1317-06.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1317-06.2014.811.0052 – Código: 34834

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguardem-se as respostas dos ofícios expedidos às refs. 79, 80, 81, 82 e 

83.

Após, caso seja apontado algum endereço diferente do constante nos 

autos, expeça-se novo mandado de citação.

Determino, ainda, que intime-se a requerente para informar se possui 

condições financeiras de constituir advogado, devendo o oficial de justiça 

certificar a resposta, conforme determinado à ref. 74.

Caso não possua condições para a nomeação, desde já NOMEIO como 

defensor dativo o advogado CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB/MT 

21.373, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (mil e setecentos e sessenta reais e 

dez centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO 

VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38368 Nr: 48-58.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS, SLRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 48-58.2016.811.0052 – Código: 38368
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DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a requerente era assistida pela Defensoria Pública, 

que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta Comarca, INTIME-A 

para que informe se possui condições financeiras para constituir 

advogado, devendo o senhor Oficial de Justiça justificar a resposta.

Caso não possua meios para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Intime-se a requerente dos ofícios juntados às refs. 55, 56, e 57.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12722 Nr: 562-21.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel José de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argil José Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que houve citação do executado via edital e que esta 

citação interrompeu a prescrição com data de reinício da contagem do 

prazo prescricional a partir da propositura da execução, que se deu em 

10/09/2010, conforme dispunha o artigo 617 do CPC/1973, que regia o ato 

à época.

Considerando que, após a citação válida, não houve marcos interruptivos 

ou suspensivos da prescrição, a qual, de acordo com os artigos 70 c/c 77 

do Decreto nº. 57.663/66, é de 03 (três) anos.

INTIME-SE o EXEQUENTE para se manifestar acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, nos termos do 

que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do CPC/2015.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41106 Nr: 1426-49.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Machado Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº 1426-49.2016.811.0052 – Código 41106

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 12) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCOS LOPES DA 

SILVA, OAB/MT n. 15800, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE PESSOALMENTE o douto causídico para, em caso de aceitação 

do múnus, representar os interesses do acusado neste processo e 

oferecer resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme 

preceitua o art. 396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44961 Nr: 1378-56.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessé Vidal, Romario de Oliveira Soares, 

Valdeci Batista de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735/O, Luiz Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 2434-3, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 1378-56.2017.811.0052 – Código 44961

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que os réus foram citados (ref. 09) onde 

informaram não possuirem condições financeiras para constituir 

causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO como defensores dativos os advogados listados 

abaixo, para que atuem nesta ação defendendo os interesses dos 

respectivos réus, atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, 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.

 1 – Dr. CHARLES DE PAULA ALMEIDA, OAB/MT nº 24735 – Réu Jessé 

Vidal;

2 – Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, OAB/MT nº 24343/O - Réu Romário de 

Oliveira Soares;

3 – Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT nº 13.290-A – Réu Valdeci 

Batista de Assis.

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 PESSOALMENTE os doutos causídicos para, em caso de 

aceitação do múnus, representar os interesses dos acusados neste 

processo e oferecer resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-34.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA MARIA DE OLIVEIRA VITTORAZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MENDES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000026-46.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

1.549,14; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte EXEQUENTE: JUSCELIA 

MARIA DE OLIVEIRA VITTORAZZI Parte EXECUTADO: MARIA APARECIDA 

MENDES TEIXEIRA Senhor(a): EXEQUENTE: JUSCELIA MARIA DE OLIVEIRA 

VITTORAZZI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar no 

processo acima indicado Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 17 de 

abril de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-03.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CARTOES SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado da decisão, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnarem o que 

entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-50.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO RAIMUNDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

STEFANIE JIMENEZ WENDE OAB - SP0279018A (ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL OAB - MT0014883A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010078-50.2015.8.11.0052; Valor causa: R$ 

27.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

CONCEICAO RAIMUNDA DA COSTA Parte REQUERIDO: ACESSO 

SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

VIA VAREJO S/A Senhor(a): REQUERIDO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de 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 carta, para 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(remanescente), conforme calculo anexo, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

475 - J do Código de Processo Civil, assim como o advirta de que a 

decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 

termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? 

NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 17 de abril de 

2018. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 17 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - MT0015715S 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/06/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000050-40.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 53758 Nr: 1853-14.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Nunes, Orivaldo Nunes, 

Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:OAB/MT 3.577-B, Jonathan Washington da Costa Oliveira - 

OAB:13953, Julio Silo da Conceição Filho - OAB:OAB/MT 18.061-O

 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$ 

31.50(trinta e um reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro Urbana Centro(Rosário Oeste-MT), 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24931 Nr: 2188-09.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Franco de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIVALDO FRANCO DE GODOY, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: intimação do executado, para que no prazo de 03 (três) dias 

efetue o pagamento do saldo devedor das custas judiciais , no valor de R$ 

497,77 ( quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos). 

nos termos dos autos acima identificados, sob pena de ser lavrado 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em divida 

ativa e Execução Fiscal , sem prejuizo das anotações no Cartório 

Distribuídor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido de fls.43.Intime o 

executado para em 03 (três) dias comprovar o pagamento da dívida ou o 

cumprimento do acordo.Após, remetam os autos à fazenda Pública 

Municipal, pra manifestação em48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção e arquivamento.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Orestina da Paixão 

Abreu, digitei.

Rosário Oeste, 12 de abril de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79685 Nr: 338-65.2018.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifcico que a audiência designada para o dia 17/04/2018, às 15:00 

horas, não realizará por motivo particular da Conciliadora. Certifico ainda 

que foi redesignada audiência de Conciliação a realizar-se nesta Comarca, 

sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal, no dia 15 DE MAIO DE 2018, às 15:00 horas, nos autos acima 

mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 941-41.2018.811.0032

 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: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão sobre bem alienado 

fiduciariamente ao argumento de inadimplência do Requerido para com a 

obrigação de pagamento, requerendo, ao final, concessão de liminar para 

a busca e apreensão da garantia.

Analisando os autos, constato que a exordial não se faz acompanhar do 

comprovante de notificação do Requerido, providência esta indispensável 

à demonstração da mora e, por conseguinte, pressuposto necessário à 

propositura da ação de busca e apreensão, confira-se o disposto no art. 

2º, § 2º e art. 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69.

No caso concreto, verifico que o credor encaminhou a notificação 

extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 911/69, para o endereço 

constante do contrato firmado pelo devedor fiduciante.

Todavia, este não obteve êxito na localização do devedor, porque o AR 

retornou, com a informação de “não existe o número indicado” (fl. 49pdf).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA 

MORA DO DEVEDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESISSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA, 

NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. PROVIMENTO 

À UNANIMIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. É imprescindível a notificação 

entregue no endereço do devedor para a sua constituição da mora, não 

sendo necessária a prova do recebimento pessoalmente pelo destinatário, 

considerando, ainda, que o Oficial que firma a referida certidão goza de fé 

pública. 2. No entanto, no caso dos autos a notificação para constituição 

em mora do devedor não lhe foi entregue pelo motivo de mudança de 

endereço, sem a comunicação do credor. 3. Ocorrendo insucesso na 

entrega da notificação, pode o banco credor providenciar a intimação do 

devedor por edital (art. 15, Lei 9.492/97). Precedentes. 4. Apelação 

provida. Sentença Anulada. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3292306 PE , 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

15/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2014)

Ante o exposto, intime-se o requerente, na pessoa de seu patrono, a 

emendar a inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27053 Nr: 148-49.2011.811.0032

 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: Sebastiana Bondespacho Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques de Freitas, Renato Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Gonçalves Martins Filho 

- OAB:3.343-A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

Ilvanio Martins - OAB:12301-A/MT, Josimar Vitor Pereira - 

OAB:19.848/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aux Moura Moraes 

de Freitas - OAB:, Amanda Gabriela Gehlen - OAB:19.506, Anna 

Luiza Prado Feuser - OAB:16188/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva 

- OAB:6565 MT, Cristiano Pizzatto - OAB:5082, Luis Carlos de 

Carvalho Dores - OAB:OAB/MT 12.724, Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:7.170-A, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/OABMT, SILVIA SOARES FEREIRA SILVA - OAB:14610, 

Victor Leão de Campos - OAB:OAB/MT1.7915

 Certifico e dou fé que a Audiência de Instrução designadaa para o dia 

18/04/2018, às 15:30 horas, não realizará, em razão das férias regulares 

do Juiz de Direito desta Comarca.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75470 Nr: 406-20.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDES SOTERO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 (Tel: 99215-5333) como 

Defensor Dativo da parte requerida Sr NILDES SOTERO DE CAMPOS (65 

9300.4594), para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83366 Nr: 1936-25.2017.811.0053

 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: SSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Silvana Silva de Castro, 

aludindo omissão na sentença de ref. 26, quanto à verba honorária do 

Advogado dativo.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão a parte Embargante. Efetivamente não houve a previsão judicial 

acerca da verba honorária a que faz jus o patrono da Embargante. Cediço 

que todo trabalho deve ser remunerado. Diante disto, mister sua 

apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos por Silvana Silva de Castro, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para fixar a verba honorária, em benefício do Advogado da 

Embargante, em 5 URH (R$ 4.482,53).

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010448-26.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DE SOUZA LIMA (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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 8010448-26.2015.8.11.0053 REQUERENTE: CLAUDINEY DE 

SOUZA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora postula pela condenação 

da ré, em vista da manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente. Efetivamente, a manutenção do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é indevida, tendo em vista a inexistência de 

liame jurídico entre as partes. Contudo, não se pode olvidar que a autora 

possui outras restrições, o que inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, 

a certidão emitida pelo SERASA possibilita denotar outras restrições, além 

daquela questionada pela autora. Neste prisma, impende lembrar a 

redação da Súmula n.º 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Não 

há falar em afastamento do citado entendimento sumulado, em vista da 

quantidade de restrições anteriores. Destarte, como a autora já possuía 

outras restrições em seu nome, à luz do citado enunciado sumular, a 

parcial procedência da demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo 

que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por CLAUDINEY DE SOUZA LIMA, para determinar seja 

retirado o protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 3191-60.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62731 Nr: 1096-28.2015.811.0039

 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, 

JANAINA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 1096-28.2015.811.0039.

Código nº. 62731.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18413 Nr: 1609-40.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED., MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA 

APRESENTAREM-SE NOS PRESENTES DOCUMENTOS PESSOAS DADOS 

BANCARIOS, OU SEJA, NUMEROS DA CONTA DO BANCO PARA 

DEPOSITO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 4561-74.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA PALERMO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

De proêmio, consigno que houve a concordância da Defesa para a 

inquirição das vítimas e testemunhas sem a presença do acusado.

Defiro conforme requerido pela Defesa, ao passo que HOMOLOGO a 

desistência da testemunha Sidnei Ramos Campos.

Declaro encerrada a presente instrução processual.

Vistas às partes para oferecimento de memoriais finais escritos no prazo 

legal.

Após, voltem-me conclusos para prolação da sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor(a) de Justiça

Tatiane Aparecida Dias de Souza

Advogada

Ronaldo Pereira Palermo

Acusado

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109522 Nr: 1717-97.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARIJO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS AYMORE FINANCIAMENTO E ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING) DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - OAB:12274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Incialmente recebo a presente inicial por preencher os requisitos legais 

previstos no artigo 319 e 320 do CPC.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento processual 

não é possível apreciar o pedido de liminar, todavia, nada impede que após 

a juntada de contestação, possa ser concedida a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária a apresentação de contestação em relação 

aos fatos, para melhor apreciar o pedido de liminar pleiteado pela parte 

autora.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

postergo a análise do pedido liminar para após a chegada da contestação.

Cite-se a requerida para contestar a Ação no prazo legal.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 89238 Nr: 528-55.2016.811.0078

 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: FCRDL, JCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, apresentando o termo de acordo, conforme 

indicado em despacho de ref. 27, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88833 Nr: 432-40.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA CORREA 

DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14.133, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerda da 

decisão de ref. 18, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88833 Nr: 432-40.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA CORREA 

DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14.133, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerda da 

decisão de ref. 18, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92628 Nr: 1521-98.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASCAVEL/PR, 

JACKSON VALERIO MASSARANDUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS ADALBERTO PEREIRA 

JUNIOR - OAB:61.122 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 
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ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107768 Nr: 615-40.2018.811.0078

 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: SDOX, JDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo formulado por SOLANGE DE 

OLIVEIRA XAVIER e JOSÉ DE MOURA SILVA em favor dos menores 

LUCAS GABRIEL XAVIER SILVA e PAULA GABRIELA XAVIER DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Na hipótese, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo nos seguintes termos:

Que o menor LUCAS GABRIEL XAVIER DA SILVA ficará com o GENITOR.

 Que a menor PAULA GABRIELA XAVIER SILVA ficará com a GENITORA.

Acordaram ainda que cada genitor arcará com as despesas do filho que 

estiver sob sua guarda, desobrigando o outro de prestar alimentos.

No tocante as visitas, direito será alternado, sendo que os menores 

passarão os respectivos finais de semana juntos com o genitor que 

estiver exercendo o direito de visitas.

Acordaram ainda, que uma a duas vezes na semana, os genitores 

poderão estar com o filho que não possui a guarda, devendo apenas 

avisar com antecedência o outro por questão de organização da rotina 

dos menores.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Expeça-se o Termo de Guarda definitiva do menor LUCAS GABRIEL 

XAVIER DA SILVA em favor do GENITOR.

 Expeça-se o Termo de Guarda definitiva da menor PAULA GABRIELA 

XAVIER SILVA em favor da GENITORA.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107417 Nr: 409-26.2018.811.0078

 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: VFFB, BNSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, BRENDA NAYARA SANTOS DA SILVA.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca 

de Vilhena/RO para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente (Vilhena/RO), adotando 

as providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Expeça-se o termo 

de guarda DEFINITIVA da menor KÉTELYN VITÓRIA SANTOS BRANDÃO 

em favor da genitora BRENDA NAYARA SANTOS DA SILVA.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93417 Nr: 1884-85.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. DE FREITAS MOTOS LTDA. ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Deodato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O, NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através de seus advogados, para no 

prazo de 05 dias proceder a emenda a inicial com consequente 

recolhimento das custas/taxas iniciais devidos ao FUNAJURIS, sob pena 

de arquivamento por abandono.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24782 Nr: 133-15.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fernandes de Oliveira, Edson 

Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Exequente, por seu 

advogado, considerando o decurso do prazo de suspensão requerido, 

para manifestar, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29938 Nr: 2022-67.2017.811.0094

 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: Neide Aparecida Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29934 Nr: 2019-15.2017.811.0094

 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: Vanessa Bontempo Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 
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apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29905 Nr: 2011-38.2017.811.0094

 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: Josias Pinheiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29710 Nr: 1910-98.2017.811.0094

 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: SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29584 Nr: 1836-44.2017.811.0094

 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: Leuni Elgert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29445 Nr: 1749-88.2017.811.0094

 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: João Adelar Konzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29284 Nr: 1656-28.2017.811.0094

 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: Idalina dos Santos Bergamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23419 Nr: 183-75.2015.811.0094

 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: DEVAIR PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:OAB/MT 13.239-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1619 Nr: 132-16.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Santos Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23508 Nr: 225-27.2015.811.0094

 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: JOSE GERALDO SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:, PAULA 

ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora para querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21681 Nr: 1050-39.2013.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurildo Daniel Lauro, Rosineide Neves Lauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Onofre Esteves, Darlei 

Aparecida Malveiro Esteves, José Rodrigues Augusto, Pedro Abraão 

Peloso, Teresinha Sartor Peloso, Deuselinda Cassiano Rodrigues, Genilda 

Deusa Nogueira, Edgard Cesar Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:MS/10.420

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a sentença de fls. 

182/183, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo: " ...3. 
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Dispositi . Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre 

as partes, encartado às fls. 207/211, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do 

CPC/15, via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente demanda, 

com julgamento de mérito.

4. Providências Finais

Deixo de fixar condenação a título de custas remanescentes, eis que, as 

partes pactuaram acordo antes da prolação da sentença de mérito (art. 

90, §3º, do CPC). Quanto aos honorários advocatícios, tal verba fora 

objeto do acordo por ora homologado.

Uma vez certificado o trânsito em julgado, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28602 Nr: 1283-94.2017.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CAVAGNOLI, ANTONIO BENVENUTO 

LAVARDA, Cavagnoli e Lavarda Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a sentença de fls. 

60-verso, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo: Era o 

necessário a relatar. Fundamento. Tendo sido satisfeita a obrigação do 

débito pelo devedor, conclui-se que a presente execução perdeu seu 

objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Isento o(s) requerido(s) de custas, nos moldes do artigo 701, §1º do CPC. 

Procedam-se a baixa de eventuais penhoras e arrestos realizados nestes 

autos, bem como devolução dos títulos executivos originais à parte 

indicada na petição de extinção. Após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9890 Nr: 753-71.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Teixeira, Rita Ananias Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Malonyai Malveiro, Mapfre Seguros 

Gerais S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Eduardo Esquiçato Dias - 

OAB:MT/10.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/15013 A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Requerente, por 

seu advogado, considerando o decurso do prazo de suspensão 

requerido, para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1619 Nr: 132-16.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Autos de Execução registrado sob o número 2005/168 - Código nº. 1619.

DECISÃO> RECEBIMENTO DE RECURSO

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade à fl. 214.

Recurso de apelação (fls. 208/213), proposta na vigência do NCPC, a 

apelação terá efeito suspensivo (art. 1.012 do NCPC), ausentes as 

hipóteses do § 1º do art. 1.012 do NCPC.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo, de 15 

(quinze) dias, art. 1.010, § 1º do NCPC.

Apresentando o apelado, apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §2º do NCPC.

 Após, não se tratando de nenhuma hipótese do juízo de admissibilidade 

(§3º do art. 1.010 do NCPC), com ou sem apresentação das 

contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribuna de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tabaporã-MT, 16 de janeiro de 2017.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-22.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE BENEDITA ALVES LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

 

Vistos etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso vertente verifico que o 

executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao 

argumento que, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente 

para processar e julgar a ação de conhecimento outrora proposta pela 

exequente, seja pela natureza da causa de pedir, seja pela alegada 

complexidade da matéria. Prossegue aduzindo a incompetência do juízo da 

execução, ao argumento que a sentença é ilíquida, sendo necessária a 

realização de perícia técnica. Insurge-se ainda, quanto a certeza, liquidez 

e exigibilidade do título em execução, e quanto ao excesso da execução. 

Pois bem, no que tange a primeira tese defensiva, inerente a 

incompetência do juizado especial da fazenda pública, sem maiores 

delongas, cumpre apenas anotar que a parte executada no processo de 

conhecimento, não suscitou a alegada incompetência, sendo que, constou 

expressamente na sentença proferida nestes autos, que o executado 

sequer contestou os pedidos iniciais. Nesse sentido, o art. 64 do CPC é 

claro ao lecionar: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação.” Sendo assim, seja pela 

natureza da causa de pedir, seja pela alegada complexidade da matéria, 

não resta plausível que o executado deixe transcorrer todos os prazos 

que lhe assistia na fase de conhecimento para, somente agora, suscitar a 

incompetência do Juizado da Fazenda Pública para conhecer e julgar o 

presente feito. Ressalta-se que na data de 29 de outubro de 2015 a 

magistrada que jurisdicionava nesta comarca à época declarou 

incompetente o juízo comum para apreciar a demanda, determinando a 

remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, decisão 

baseada no § 4º do art. 2º da lei 12.153/2009. Com efeito, o executado foi 

devidamente intimado, porém, permaneceu silente, nem mesmo 

apresentando contestação. Por fim, estancando a discussão levantada 
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nesse ponto, a parte requerida, ora executada, propôs ação de conflito de 

competência (n. 1000378-97.2016.8.11.0000) nesse Egrégio Tribunal de 

Justiça, a qual foi julgada extinta, sem resolução do mérito por 

inadequação da via eleita, ressaltado a desídia da suscitante que esperou 

transcorrer todo o lapso temporal, aguardando a resolução do mérito no 

Juizado Especial, para, só então, aviar a exceção, desse modo, resta mais 

que superada a discussão inerente a competência deste juizado para 

processar e julgar a ação de conhecimento. Na sequência, em relação a 

incompetência deste juizado para execução da sentença, compete anotar 

que, compete aos juizados a execução de seus julgados, consoante 

expressa disposição do art. 3º, §1º, I, da Lei n.º 9.099/95. Ademais, não 

se trata de sentença ilíquida, sendo que, para aferição do valor devido 

basta calculo aritmético, tal como elaborado pela parte exequente. Nesse 

sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial proferido em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIA. 

MERO CALCULO ARITMÉTICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

NULIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE EVENTUAL RENUNCIA TÁCITA 

QUE DEVE SER REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) (TJPR - 3Âª Turma Recursal 

em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0001451-56.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 16.09.2016) (TJ-PR - RI: 

000145156201581601820 PR 0001451-56.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 16/09/2016, 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 

20/09/2016 – destaque acrescido) Desse modo, não há que se falar em 

incompetência deste juizado para execução de seu julgado, sendo o título 

em execução liquido, certo e exigível. Por fim, aduz a embargante que a 

execução pretendida pela parte exequente foi requerida em excesso, 

contudo, sequer apontou o excesso, não apresentando sua planilha, nem 

mesmo contestando os termos de atualização utilizados pela credora, 

desse modo, constata-se que tal tese não merece guarida. Por seu turno, 

através do raciocínio esposado, no caso sub judice não houve excesso 

de execução, eis que o memorial de cálculo formulado pela parte 

exequente preenche todos os requisitos legais e não indica excesso. “Ex 

positis”, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e DETERMINO o regular prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos executivos, bem como, HOMOLOGO a PLANILHA de 

cálculo juntada pela parte exequente, para fins de embasar a presente 

execução. Deixo de fixar condenação a título de custas e honorários, ante 

a vedação legal da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a fase recursal, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-37.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUTERO LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

 

Vistos etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso vertente verifico que o 

executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao 

argumento que, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente 

para processar e julgar a ação de conhecimento outrora proposta pela 

exequente, seja pela natureza da causa de pedir, seja pela alegada 

complexidade da matéria. Prossegue aduzindo a incompetência do juízo da 

execução, ao argumento que a sentença é ilíquida, sendo necessária a 

realização de perícia técnica. Insurge-se ainda, quanto a certeza, liquidez 

e exigibilidade do título em execução, e quanto ao excesso da execução. 

Pois bem, no que tange a primeira tese defensiva, inerente a 

incompetência do juizado especial da fazenda pública, sem maiores 

delongas, cumpre apenas anotar que a parte executada no processo de 

conhecimento, não suscitou a alegada incompetência, sendo que, constou 

expressamente na sentença proferida nestes autos, que o executado 

sequer contestou os pedidos iniciais. Nesse sentido, o art. 64 do CPC é 

claro ao lecionar: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação.” Sendo assim, seja pela 

natureza da causa de pedir, seja pela alegada complexidade da matéria, 

não resta plausível que o executado deixe transcorrer todos os prazos 

que lhe assistia na fase de conhecimento para, somente agora, suscitar a 

incompetência do Juizado da Fazenda Pública para conhecer e julgar o 

presente feito. Com efeito, o executado foi devidamente intimado, porém, 

permaneceu silente, nem mesmo apresentando contestação, para, só 

então, aviar a alegada incompetência, desse modo, resta mais que 

superada a discussão inerente a competência deste juizado para 

processar e julgar a ação de conhecimento. Na sequência, em relação a 

incompetência deste juizado para execução da sentença, compete anotar 

que, compete aos juizados a execução de seus julgados, consoante 

expressa disposição do art. 3º, §1º, I, da Lei n.º 9.099/95. Ademais, não 

se trata de sentença ilíquida, sendo que, para aferição do valor devido 

basta calculo aritmético, tal como elaborado pela parte exequente. Nesse 

sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial proferido em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIA. 

MERO CALCULO ARITMÉTICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

NULIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE EVENTUAL RENUNCIA TÁCITA 

QUE DEVE SER REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) (TJPR - 3Âª Turma Recursal 

em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0001451-56.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 16.09.2016) (TJ-PR - RI: 

000145156201581601820 PR 0001451-56.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 16/09/2016, 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 

20/09/2016 – destaque acrescido) Desse modo, não há que se falar em 

incompetência deste juizado para execução de seu julgado, sendo o título 

em execução liquido, certo e exigível. Por fim, aduz a embargante que a 

execução pretendida pela parte exequente foi requerida em excesso, 

contudo, sequer apontou o excesso, não apresentando sua planilha, nem 

mesmo contestando os termos de atualização utilizados pela credora, 

desse modo, constata-se que tal tese não merece guarida. Por seu turno, 

através do raciocínio esposado, no caso sub judice não houve excesso 

de execução, eis que o memorial de cálculo formulado pela parte 

exequente preenche todos os requisitos legais e não indica excesso. “Ex 

positis”, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e DETERMINO o regular prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos executivos, bem como, HOMOLOGO a PLANILHA de 

cálculo juntada pela parte exequente, para fins de embasar a presente 

execução. Deixo de fixar condenação a título de custas e honorários, ante 

a vedação legal da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a fase recursal, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Diretora 

do Foro em Substituição Legal na Comarca de Tapurah, Estado do Mato 

Grosso, na forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Provimento Nº 001/2012/CM, que institui o Programa de 

Avaliação do Estágio Probatório dos servidores efetivos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

 DESIGNAR os servidores efetivos: JEAN ALENCAR SCHECK, matrícula 

20511, Técnico Judiciário designado para a função de confiança de 

Gestor Administrativo 3; e JUCILEINE KREUTZ DE LIMA, Analista Judiciário, 

matrícula 21487, para juntamente com esta Magistrada, comporem a 

Comissão de Análise de Avaliação do Estagio Probatório desta Comarca, 
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com efeitos retroativos a contar de 2 desta data.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 

disposições em contrário.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 16 de abril de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60197 Nr: 2459-66.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diego Viecelli - 

OAB:22.370, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Processo n°: 2459-66.2017.811.0108 (Código nº: 60197)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Ronaldo Welter

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.122, intimam-se a defesa para 

apresentação das contrarrazões ao recurso da acusação.

Após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 17 de abril de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59471 Nr: 2018-85.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DULTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2018-85.2017.811.0108 (Código nº: 59471)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Flávio Dultra Ribeiro

 AÇÃO PENAL

Vistos.

Defiro a busca de endereço da testemunha Vicente Ribeiro (CPF 

713.286.106-91) pelo sistema INFOJUD, uma vez que não há dados 

suficientes para busca em outros sistemas.

Realizada a busca vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 17 de abril de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59951 Nr: 2316-77.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2316-77.2017.811.0108 (Código nº: 59951)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Eliezer Inácio da Paixão

 AÇÃO PENAL

 Vistos.

Oficie-se a Comarca de Sinop a devolução, com urgência, da missiva de fl. 

108, devidamente cumprida por trata-se de réu preso.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 17 de abril de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49933 Nr: 1549-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA, ODAIR 

JONES PORFILHO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:MT 10.737, Paulo Gustavo Fernandes Melo - OAB:MT 18.188

 Encerrada a instrução criminal, vistas dos autos ao Ministério Público e 

para defesa para apresentação das alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias sucessivamente.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000025-53.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DOS SANTOS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000025-53.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

JOSE CICERO DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A; REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A; Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, 

por seus procuradores, para comparecerem a audiência Tipo: Conciliação 

Sala: Audiências de Conciliação Data: 08/05/2018 Hora: 15:40 , a se 

realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000026-38.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CAMINSKI (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000026-38.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

ELAINE CAMINSKI ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Impulsiono estes autos para promover a intimação das 

partes, por seus procuradores, para comparecerem a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 08/05/2018 Hora: 16:00 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51443 Nr: 1276-32.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Peron - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Lopes Conceição 

- OAB:14000

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerente para 

apresentar MANIFESTAÇÃO, no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64188 Nr: 426-65.2018.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Desse modo, entendo que pelas razões acima expostas deve prevalecer 

o foro de eleição pactuado pelas partes, razão pela qual ACOLHO A 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL e declino da competência 

para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para 

onde deverá ser encaminhada a execução e embargos.Intimem-se as 

partes.Preclusa a decisão, remetam-se os autos, com as homenagens e 

cautelas de estilo.

 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

 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

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.Intimem-se.Vista às partes para 

apresentar alegações finais, visto que a instrução já se encerrou.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52801 Nr: 2163-12.2012.811.0046

 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: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Candido, João Batista Rielli 

Victorelli, Geraldo Henrique Rielli Victorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vínicius Silva Goraib - 

OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do Código 

de Processo Civil, para:a)Confirmar a liminar de imissão da parte autora na 

posse da área serviente descrita na exordial;b)Declarar constituída a 

servidão administrativa em favor da atividade desenvolvida pela empresa 

autora sobre a área serviente descrita na exordial, a qual deverá ser 

registrada na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, nos 

termos do art. 29 do Decreto-Lei 3.365/41;c)Condenar a parte autora ao 

pagamento da indenização no valor de R$ 4.245,99 (quatro mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), que já foi depositado 

nos autos corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da avaliação 

(04/04/2012 – fls. 97/114) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, até a data do efetivo pagamento, na forma da lei.Nos 

termos do art. 30 e 27 do Decreto-Lei 3.365/41, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, sem condenação em honorários, pois a parte ré 

não contestou o valor da indenização.Considerando a suspensão das 

atividades do núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, por meio da 

Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, 

OAB/MT nº 11.269, como curador especial dos réus revéis citados por 

edital, o qual deverá ser intimado desta sentença.Os honorários 

advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.P.R.I. 

Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado para registro da 

servidão no Cartório de Registro de Imóveis.Expeça-se edital de intimação 

dos réus para que tomem ciência da sentença e da existência do depósito 

judicial para levantamento.Decorrido o prazo e nada requerido, ao arquivo, 

com baixa.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de abril de 2018.Elmo 

Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52801 Nr: 2163-12.2012.811.0046

 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: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Candido, João Batista Rielli 

Victorelli, Geraldo Henrique Rielli Victorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vínicius Silva Goraib - 

OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso de prazo do edital.

Vista à Defensoria Pública como curadora especial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56413 Nr: 557-45.2015.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Adorno, Jorge Adorno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo 

executado/embargante às fls. 44/45, alegando omissão na decisão de fls. 

42/43, por não ter expressamente se pronunciado acerca do pedido de 

extinção do feito por englobar a exequente, na mesma execução fiscal, 

várias Certidões de Dívidas Ativas, aduzindo se tratar de tentativa do 

autor de frustrar a regra do art. 2º da Portaria MF nº 130/2012. Recebo os 

referidos Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados 

omissos, contraditórios e/ou obscuros pelas partes embargantes. [...] No 

presente caso, vislumbra-se que a decisão guerreada encontra-se bem 

embasada, não havendo que se falar em omissão, principalmente porque o 

segundo tópico presente na sentença de fls. 42/43 afasta o pedido de 

arquivamento do feito por inobservância da regra esculpida no art. 2º da 

Portaria MF nº 130/2012, sobretudo porque não vislumbro irregularidade 

em se unificar na mesma execução fiscal varias CDAs de valores 

exíguos, por se tratar de medida de economia processual, conforme 

amplamente recepcionado pela jurisprudência. Posto isto, não acolho 

Embargos de Declaração de fls. 44/45. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 015/2018-DF

 O Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vera, no uso de suas atribuições 

legais...CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 11/2017-CGJ, que 
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dispõe sobre a implantação da Central de Mandados nas Comarcas de 

Primeira Instãncia do Estado de Mato Grosso; CONSIDERANDO a 

necessidade de racionalização e melhoria dos serviços prestados pelos 

Oficiais de Justiça; CONSIDERANDO a necessidade de prestação Judicial 

padronizada, eficiente e célebre; RESOLVE: Artigo 1º. IMPLANTAR a 

Central de Mandados na Comarca de Vera, vinculada à Central de 

Distribuição. O Gestor Administrativo III será o servidor responsável pela 

Central de Mandados, com a função de receber, proceder à distribuição, 

redistribuições, devoluções e cobrança de mandados judiciais, manter o 

cadastro dos Oficiais de Justiça atualizado e gerir o Sistema Controle de 

pagamento de diligencias – CPD, conforme previsão no artigo 4º do 

Provimento 11/2017/CGJ. Artigo 2º. A Central de Mandados funcionará de 

acordo com a regulamentação elaborada pela Corregedoria-Geral da 

Justiça e observadas a normas previstas na CNGC. Artigo 3º. Esta 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se e 

cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. Vera, 17 de abril de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105134 Nr: 392-20.2015.811.0102

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Intimar a parte requerida para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113931 Nr: 366-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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 DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ERTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA NO PRAZO LEGAL, 

REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106100 Nr: 732-61.2015.811.0102

 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): TRANSPORTADORA VERA LTDA, OLAVO 

VICENTE FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115559 Nr: 1060-20.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ROSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO JUNTADA DIA 

26/10/2018, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115906 Nr: 1174-56.2017.811.0102

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, 

REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112336 Nr: 1360-16.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 CLAUCIDIO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ), REQUERER 

O QUE DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 2609-65.2017.811.0102

 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: ISAIAS JOSÉ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114226 Nr: 501-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 501-63.2017.811.0102

Código n°: 114226

Vistos, etc.

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (ref. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023918/4/2018 Página 530 de 538



10), HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus respectivos 

efeitos jurídicos, os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial (pág. 14), nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118692 Nr: 2317-80.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Autos n° 2317-80.2017.8.11.0040

Código n°. 118692

Vistos etc.

 DÊ-SE vista dos autos as partes para manifestarem quanto ao laudo 

psicossicial realizado na casa da parte requerida.

Após, venham os autos conclusos análise da tutela de urgência e 

saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 17 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116034 Nr: 1225-67.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE ZIMMER, ELENIR TEREZINHA 

ZIMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese tenha sido decretado à revelia do requerido, com 

fundamento no artigo 348 do CPC, deixo de aplicar os efeitos da revelia. É 

lícito ao juiz se, verificar a necessidade de produção de provas, deixa de 

julgar antecipadamente o feito, e, por conseguinte, não aplicar os efeitos 

da revelia. Em atenção ao contido na petição inicial e aos documentos a 

ela juntados, fixo como controvertido o seguinte ponto: (i) a existência do 

contrato de comodato verbal realizado entre as partes e o prazo do 

respectivo contrato. Inexistindo previsão legal, convenção das partes e 

peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição do 

encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões 

de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas 

pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já 

suscitadas nos autos. A partir de tais pontos controvertidos, admito a 

produção das seguintes provas: (a) prova documental, por meio dos 

documentos já colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal das 

partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente para a audiência, 

sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal: concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que 

apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser designada 

oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 455, § 4º, do 

CPC. Nos termos do artigo 349 do CPC, será lícita a produção de provas 

do réu revel, desde que se faça representar nos autos no tempo prazo 

acima assinalado. Para produção da prova testemunhal, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 06 DE JULHO DE 2018 

ÀS 17HORAS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera/MT, 04 de 

abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108188 Nr: 1431-52.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E O NUNES JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1431-52.2015.811.0102

Código n°: 108188

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de E. O. NUNES JUNIOR - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref.40).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 40, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108006 Nr: 1355-28.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOELA ADRIANA DOS SANTOS SILVEIRA 

CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1355-28.2015.811.0102

Código n°: 108006

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de MANOELA ADRIANA DOS SANTOS 

SILVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref.29).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.
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Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 29, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104008 Nr: 1499-36.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINA - RECUPERADORA DE MAQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1499-36.2014.811.0102

Código n°: 104008

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de DOMINA – RECUPERADORA DE MAQ. 

INDUSTRIAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref.52).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 52, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103819 Nr: 1389-37.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Domingos Zuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1389-37.2014.811.0102

Código n°: 103819

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de IRINEU DOMINGOS ZUCK, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref.30).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 30, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108283 Nr: 1476-56.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1476-56.2015.811.0102

Código n°: 108283

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal, em 

face de Adão Silveira.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref. 37).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 35, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Honorários advocatícios pelo executado.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 06 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108104 Nr: 1400-32.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIDIO BALDOINO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1400-32.2015.811.0102

Código n°: 108104

Vistos, etc.
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Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal, em 

face de Laidio Baldoino Amorim.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref. 26).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 26, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Honorários advocatícios pelo executado.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 06 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104082 Nr: 1542-70.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONI TEREZINHA BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1542-70.2014.811.0102

Código n°: 104082

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal, em 

face de Ironi Terezinha Barbosa Rodrigues.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref. 41).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de ref. 41, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Honorários advocatícios pela parte executada.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 06 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121855 Nr: 753-32.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERERZA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, LUBNA PATRICIA LOPES DE SOUZA - OAB:24544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 753-32.2018.811.0102

Código nº: 121855

Vistos etc.

Trata-se de ação de concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez e pedido de tutela de urgência movida Tereza Aparecida 

Rodrigues em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Assevera a autora que é segurada obrigatória da autarquia, ora requerida, 

exercendo atividade informal na fabricação de pães em sua residência, 

estando, atualmente, acometido das patologias “gonartrose primária 

bilateral (CID M17.0), osteoartrose primária generalizada (CID M15.0), 

artrose primária de outras articulações (CID M19.0), espopndilose (CID 

M47.8) e síndrome do manguito rotador (M75.1)”, as quais a torna 

incapacitada para o exercício de suas atividades habituais.

Relata que formulou requerimento administrativo junto à autarquia 

previdenciária no dia 15/01/2018, tendo seu pedido negado.

 Aduz que cumpriu o requisito da carência.

 Requerimento administrativo à pág. 29.

Procuração à pág. 12.

Instruiu os autos com documentos (pág. 12/29).

É o breve relato. DECIDO.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita requerida pela parte 

autora.

Muito embora a parte autora tenha colacionado aos autos ponderáveis 

elementos de cognição, estes representam apenas uma visão unilateral 

dos fatos narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a 

tutela pretendida de início que é a concessão do auxilio doença até 

julgamento final da demanda.

 Por esta razão, postergo a análise da medida liminar para após a 

realização da perícia médica, fato que possibilitará a este Juízo, melhor 

instrução do processo.

Através do Ofício Circular nº 003/2013 - PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

seja primeiramente realizada a perícia, para após ser procedida à sua 

citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao deslinde da 

demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para 

serem respondidos pelo expert.

Assim, NOMEIO a Dra. ELIANA KAWAGUTI, médica do trabalho, CRM/MT 

nº 3025, que servirá o encargo independentemente de compromisso.

FIXO os honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos 

termos da Resolução nº 305/2014 do CJF.

Para a realização da perícia, DESIGNO O DIA 23 DE MAIO DE 2018, ÀS 

15h30min, a ser realizada no seguinte local: Presto Labor, Rua das 

Caviúnas, nº 1884, em frente à entrada de emergência pediátrica do 

Hospital Regional, Setor Comercial, Sinop/MT.

Transcrevo os quesitos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 

003/2013 em conjunto com os quesitos encaminhados pela 

Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, para análise pelo perito ora 

designado.

Histórico Laboral do (o) Periciado (a):

a) Profissão Declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida.

d) Tempo de atividade.

e) Descrição da atividade.

f) Experiência laboral anterior.

g) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.

1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de 

saúde do (a) autor (a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Senhor perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de 

que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nas mãos, etc.

5) Diga o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia ou do agravamento da patologia teve 
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origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Senhor 

perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga Senhor perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi 

(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual 

critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do início da 

incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO, 

DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) É possível afirmar se houve incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para essa 

conclusão.

10) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmada diga o Senhor perito se 

a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)?

11) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o 

diagnóstico declinado?

12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

13) No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade permanente ou temporária?

15) No caso de incapacidade, diga o Senhor Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se incluem acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

 16) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Senhor perito 

se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação das lesões, 

restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia.

17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação 

laborativa?

18) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

19) O (a) periciando (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

20) É possível precisar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação de incapacidade)?

21) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

22) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responsa apenas em caso 

afirmativo.

 23) Diga o Senhor Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) síndrome da imunodeficiência 

adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

Ainda, deverá o perito informar se a parte autora encontra-se em alguma 

das seguintes situações: a) cegueira total; b) perda de nove dedos das 

mãos ou superior a esta; c) paralisia dos dois membros superiores ou 

inferiores; d) perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 

prótese for impossível; e) perda de uma das mãos e de dois pés, ainda 

que a prótese seja possível; f) perda de um membro superior e outro 

inferior, quando a prótese for impossível; g) alteração das faculdades 

mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; h) doença que 

exija permanência contínua no leito; e i) incapacidade permanente para as 

atividades da vida diária.

 Em caso positivo, deverá o perito informar se, em razão dessa situação, a 

parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa para a 

realização das atividades da vida diária, devendo ser informado o nome 

dessa pessoa, bem como a sua relação de parentesco com a requerente.

Encaminhem-se também os quesitos apresentados pela parte autora (pág. 

12), juntamente com cópias da petição inicial, bem como dos documentos 

que a acompanham.

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial.

 APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para análise do pedido de 

tutela antecipada.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119906 Nr: 2836-55.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDNJ, JBW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2836-55.2017.811.0102

Código n°: 119906

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, no dia 09/05/2018, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, onde jurisdiciona por 

cumulação, conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste processo para o dia 21 de junho de 2018 às 

09h00min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref.04.

 INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121862 Nr: 757-69.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdS, VDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Processem em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). 3) DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 4) 

Inicialmente, verifico que a parte autora pleiteia o pedido de alimentos 

provisórios em face do requerido. Sendo assim, tendo que resta provado 

nos autos o estado de filiação, porém em razão da não comprovação da 

renda do alimentante, vez que o documento juntado aos autos refere-se 

ao soldo do FGTS, não podendo se aferir a renda mensal do requerido, 

pelo que FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da 
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citação, devendo ser depositado na conta indicada na inicial, sendo que 

poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a 

realidade do binômio possibilidade/necessidade. 5) CITE-SE e INTIMEM-SE 

as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

procuradores e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e 

daquele em confissão e revelia. 6) INTIME-SE a parte requerida da liminar, 

ora deferida. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112584 Nr: 1465-90.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1465-90.2016.811.0102

Código n°: 112584

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, no dia 02/05/2018, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, onde jurisdiciona por 

cumulação, conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste processo para o dia 21 de junho de 2018 às 

16h00min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão retro (ref.88).

 INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109808 Nr: 447-34.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULHIANA PALLOMA LEITE, SEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos nº: 447-34.2016.811.0102

Código n°: 109808

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, no dia 02/05/2018, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, ondel jurisdiciona por 

cumulação, conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste processo para o dia 21 de junho de 2018 às 

15h00min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão retro (ref.48).

 INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105932 Nr: 694-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITBF, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA LANA CLETO PAVAN 

- OAB:2091

 Autos nº: 694-49.2015.811.0102

Código n°: 105932

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, no dia 02/05/2018, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, o qual jurisdiciona por 

cumulação, conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste processo para o dia 21 de junho de 2018 às 

14h00min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão retro (ref.88).

 INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118443 Nr: 2211-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGDB, KGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2211-21.2017.811.0102

Código n°: 118443

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, no dia 02/05/2018, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, onde jurisdiciona por 

cumulação, conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste processo para o dia 21 de junho de 2018 às 

10h30min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão retro (ref.33).

 INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113739 Nr: 277-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277-28.2017.811.0102

Código n°: 113739

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, no dia 02/05/2018, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, onde jurisdiciona por 

cumulação, conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste processo para o dia 21 de junho de 2018 às 

10h15min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão retro (ref.33).

 INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 193-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919, HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10.095/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 Autos nº:193-27.2017.811.0102

Código n°: 113618

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, no dia 08/05/2018, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, onde jurisdiciona por 

cumulação, conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a 

solenidade agendada neste processo para o dia 29 de junho de 2018 às 

15h30min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão retro (ref.31).

 INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117229 Nr: 1739-20.2017.811.0102

 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): NILCE TACONI BOLONHEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1739-20.2017.811.0102

Código n.117229

Vistos, etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

S/A em face de NILC TACONI BOLONHEZI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer da presente ação as partes chegaram a um acordo comum, 

conforme ref. 32, oportunidade em que também requereram a 

homologação do acordo e a extinção do feito.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à ref. 78.

Custas e honorários nos termos do acordo (ref.32).

Uma vez que as partes manifestaram pela desistência do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 16 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121436 Nr: 548-03.2018.811.0102

 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): FELIPE BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 548-03.2018.811.0102

 Código n°: 121436

Vistos, etc

Analisando os autos, verifico que a parte autora atendeu o comando 

judicial à ref. 05, todavia, novamente juntou o documento com erro 

(assinatura digital foi autentificada no sobre a planilha de cálculo).

Diante disso INTIME-SE a parte autora, pela derradeira vez, para juntar o 

novamente o documento, de forma a possibilitar a sua analise, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme já exposto.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 16 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116799 Nr: 1527-96.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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, 

JULIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse cenário, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, 

CONDENAR os requeridos, na obrigação de fazer consistente em fornecer 

a substituída o procedimento cirúrgico de desbridamento de tecidos 

desvitalizados, com o procedimento de Oxigênio Hiperbárico, para 

tratamento da ÚLCERA VARICOSA, pela rede pública de saúde ou, à falta 

de disponibilidade de vagas no SUS, na rede privada, dentro ou fora do 

Estado de Mato Grosso, disponibilizando à substituída a realização de 

todos os exames e consultas antecedentes necessários à intervenção 

cirúrgica. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, ante o teor do artigo 18, da Lei nº 7.347/1985.Por 

se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, 

a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do 

artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no 

§ 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1° Região, com os nossos 

cumprimentos. Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e 

não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista 

à parte autora para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações 

necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, a pedido da 

parte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera/MT, 16 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118702 Nr: 2321-20.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para confirmando a liminar (ref. 09), condenar os requeridos na obrigação 

de fazer consistente em fornecer ao requerente o procedimento cirúrgico 

de revisão de artroplastia do quadril, a ser realizado em hospital da rede 

pública (SUS/MT) ou, à falta de disponibilidade de vagas no SUS, em 

hospital da rede privada (vinculado ou não ao SUS/MT), neste município ou 
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em outra localidade, dentro ou fora do Estado, disponibilizando à 

substituída a realização de todos os exames e consultas antecedentes 

necessários à intervenção cirúrgica. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas, uma vez que foi 

deferido a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Deixo de 

condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos da súmula 421 do STJ, todavia, condeno o 

requerido Município de Vera/MT ao pagamento de honorários advocatícios, 

este no importe de 10% do valor atualizado da causa.Por se tratar de 

condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente 

decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, 

do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do 

referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119807 Nr: 2797-58.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem ao assistido 

o procedimento cirúrgico para implante de ESFINCTER URINÁRIO 

ARTIFICIAL, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de 

vagas no SUS, na rede privada, dentro ou fora do Estado de Mato Grosso, 

bem como oferecer todos os exames e consultas antecedentes 

necessárias à intervenção cirúrgica, além do fornecimento da medicação 

prescrita por médico especialista.Sem condenação ao ressarcimento de 

custas, vez que DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade da 

justiça.Condeno o município de Vera/MT ao pagamento de honorários no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato 

Grosso em honorários, em observância à Súmula 421 do STJ. Por se tratar 

de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a 

presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do 

artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no 

§ 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1° Região, com os nossos 

cumprimentos. Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e 

não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista 

à parte autora para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações 

necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, a pedido da 

parte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera/MT, 16 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 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: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 INTIMAR O ADVOGADO DO RECONVINTE PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, PROCEDER AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, SOB 

PENA DE CANCELAMENTO DA RECONVENÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105906 Nr: 691-94.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE LUCYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15.104-A, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, SIQUEIRA CASTRO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/SP 6564

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, INFORMAR DADOS BANCÁRIO E CNPJ PARA LIBERAÇÃO 

DOS VALORES, CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114399 Nr: 564-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)NOMEIO a Dra. CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA, OAB/MT 22627/O 

para promover a defesa do interesse da requerente.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 03 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos(...). Assim, o descumprimento dessas 

obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do 

direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, 

devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.INTIME-SE a 

advogada mencionada da presente nomeação, para se manifestar nos 

autos.Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera-MT, 17 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 

EDITAL N°. 009/2018/DF 
                              

O Excelentíssimo Senhor Doutor Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz de Direito e 
Diretor do Foro desta Comarca de Alto Garças - MT, no uso de suas atribuições legais e  
na forma da  Lei, estabelece a Classificação Definitiva conforme item 7.2 e seguintes do 
Edital 014/2012/GSCP, para Recrutamento de Estagiários, com classificação de acordo 
com a descriminação do curso: 
 
DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA: 
 

NÍVEL SUPERIOR EM: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
1º Marco Aurélio A. Nogueira 7,5 APROVADO 

  
NÍVEL SUPERIOR EM: DIREITO 

1º Paulo José de Oliveira 7,00 APROVADO 
2º Brenda Dias Rodrigues 6,5 APROVADA 
3º Hercules de Paula Carvalho 6,25 APROVADO 

 
NÍVEL SUPERIOR EM: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CLASSIFICAÇÃO NOME NOTAS SITUAÇÃO 
1º Karla Guilherme Ribeiro 5,75 APROVADA 
2º Samuel Souza Barros 5,0 CLASSIFICADO 

 
NÍVEL SUPERIOR EM: RECURSOS HUMANOS 

1º Lucélia Cândida de Moraes 5,75 APROVADA 
 

NÍVEL SUPERIOR EM: ADMINISTRAÇÃO 
1º Fernanda Alves Curvelo  5,0 CLASSIFICADA 
2º Luana Santana Evangelista 5,0 CLASSIFICADA 
3º Leilane Kelin Krampe 5,0 CLASSIFICADA 

 
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 átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE 
 
Alto Garças – MT, 17 de abril de 2018. 
 
 
 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 

EDITAL N.º 010/2018-DF 

O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de 
Direito Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 
RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, conforme 
segue abaixo: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Garças (MT), 17 de abril de 2018. 

 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
 Juiz de Direito Diretor do Foro 

01 D 
02 A 
03 C 
04 C 
05 A 
06 B 
07 D 
08 A 
09 C 
10 B 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 B 
16 C 
17 A 
18 C 
19 B 
20 A 
21 C 
22 B 
23 C 
24 C 
25 B 
26 C 
27 D 
28 B 
29 C 
30 C 
31 C 
32 D 
33 B 
34 A 
35 A 
36 C 
37 C 
38 A 
39 A 
40 B 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 
 

EDITAL N.º 011/2018-DF 
 

O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de 
Direito Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 
RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - CURSOS DIVERSOS, conforme 
segue abaixo: 

 01 D 
02 A 
03 C 
04 C 
05 A 
06 B 
07 D 
08 A 
09 C 
10 B 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 B 
16 C 
17 A 
18 C 
19 B 
20 A 
21 D 
22 D 
23 C 
24 B 
25 C 
26 B 
27 D 
28 C 
29 B 
30 A 
31 D 
32 D 
33 D 
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Alto Garças (MT), 17 de abril de 2018. 
 
 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

34 B 
35 B 
36 D 
37 A 
38 D 
39 B 
40 A 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGO 
ATENDIMENTO AO PROVIMENTO 16/2016-CM 
 
EDITAL N. 07.2018.DF 
 
O DR. VICTOR LIMA PINTO COELHO MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 
Comarca de Brasnorte.MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal n. 
11.788.2008 de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 08.2011.PRES.TP, de 30 de maio 
de 2011, do Edital n. 014.2012.GSCP, publicado no DJE n. 8813, em 17 de maio de 2012, 
e da Portaria n. 55.2013.PRES, de 31 de janeiro de 2013; 
 
CONSIDERANDO a decisão proferida em 14 de março de 2018, pelo Vice-Diretor-Geral 
do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Senhor EDUARDO DA SILVEIRA 
CAMPOS, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo para Credenciamento de 
Profissional na área de Psicologia da Comarca de Brasnorte, Pedido n. 137.2016  CIA. 
0174587-62.2016.8.11.0000, qual autorizou a realização do Processo Seletivo; 
 
RESOLVE: 
 
TORNAR PÚBLICO para ciência dos interessados, a abertura do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Profissional na Área de Psicologia (Pessoa Física) da Comarca de 
Brasnorte, para preenchimento de 01(uma) vaga, cujo procedimento obedecerá às regras 
estabelecidas neste edital, obedecendo aos termos do Provimento n. 16.2016.CM de 
27.07.2016; 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para atuar na 
área de Psicologia na Comarca de BRASNORTE.MT. 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
2.1. O Processo 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 02.05.2018 a 02.06.2017 na 
Diretoria do Foro, nos termos do artigo 4 do Provimento 16.2016.CM. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo de que trata o Provimento 
16.2016.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; 
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5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá 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(www.tjmt.jus.br) e 
Federal(www.jfmt.jus.br); 
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 parentesco (Anexo IV); 
IX. Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste Provimento; 
X. Duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Brasnorte. MT, 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. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
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. 
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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. 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. 
6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16.2016.CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. O(s) habilitado(s) será(ao) credenciado(s) pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento 16.2016.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. O(s) profissional(is) que será(ao) credenciado(s) estará(ão) sujeito(s) às normativas 
especificadas pelo Provimento 16.2016.CM. 
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. 
 
Brasnorte.MT, 16 de abril de 2018. 
 
VICTOR LIMA PINTO COELHO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 

VARA/DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BRASNORTE. 

 

Eu_________________________________________________, nacionalidade, 

portador do CPF n.º_____________e RG n.º______________, residente e 

domiciliado 

_____________________________________________________________________, 

vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de ________________ (indicar a 

especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, 

para tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 16/2016-CM. 

 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

 

Brasnorte/MT, ___ de _____________de 201__. 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO II  
 

FICHA CADASTRAL 
 

  
Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de 
Inscrição. 

 
 DADOS PESSOAIS 
 

 
Nome: 

 
 Data de Nascimento: 
 

RG: 
 

Órgão Expedidor: 
 

CPF: 
 

 Sexo: ( )F ( )M 
 

Título de Eleitor: 
 

Zona: 
 

Seção: 
 

Estado Civil: 
 

Profissão: 
 

Registro no Conselho Regional: 
Nº: 

 
Registro na Previdência Social: 

 
PIS/PASEP: 

 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 

 Endereço Residencial: 
 

e-mail: 
 

Telefone Residencial 
 

Telefone Comercial 
 

 FORMAÇÃO ESCOLAR 
 

 
Nome da entidade que concluiu o curso superior 

 

Curso 
 

Data de Conclusão 
 

Cidade 
 

UF 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO 
 
 
 

______________________________, nacionalidade, Portador do CPF 
n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do 
inteiro teor do Edital n.º 06 /2017-DF e do Provimento 1 6 /2016-CM, relativo ao 
processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 
Psicologia para prestação de serviços na Vara/Comarca de 
_________________, que concordo com as regras estabelecidas e que são 
verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 
 

 
Brasnorte/MT, ___ de _____________de 201__. 
 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
        NOME DO CANDIDATO(A) : 
 
 

CPF: 
 

RG: 
 

CÔNJUGE: 
    

 
PAI: 

 
MÃE: 

   

 
        COMARCA A SER CREDENCIADO (A): 

 
 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O 
TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, 
CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 
 

 ( )SIM ( )NÃO 
 
 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA 

 
ASSINATURA 

 
  

 
  

 

 

NOME DO PARENTE 
 

 

CARGO 
 

RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

 

 

SETOR 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 
 

TESTE SELETIVO PARA CONCILIADOR  
 

EDITAL N.05/2018/DF 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito Diretor do 
Foro desta Comarca de Nova Ubiratã - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
Lei, torna público o GABARITO PRELIMINAR do Processo Seletivo para Conciliadores 
da Comarca de Nova Ubiratã - 2018, mediante as condições estabelecidas no  Edital 
nº01/2018/DF, disponibilizado em 14.03.2018, no Diário da Justiça Eletrônico Ed. n. 
10217. 
 
1 – DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 - DO PRAZO DE RECURSO DA PROVA  
2.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da 
publicação deste Edital (item 10.1, Edital N°01/2018/DF, exclusivamente pelo e-mail 
nova.ubirata@tjmt.jus.br. 
 
Publique-se este edital no local de costume. 

 
Nova Ubiratã, 16 de abril de 2018. 
 
Glauber Lingiardi Strachicini 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

01 B  18 E  35 D 
 02 A 19 D  36 C 

03 A 20 A  37 E 
04 D 21 E  38 E 
05 A 22 C  39 A 
06 B 23 B  40 A 
07 C 24 A  41 C 
08 E 25 C  42 A 
09 B 26 A  43 B 
10 B 27 B  44 B 
11 D 28 B  45 C 
12 B 29 E  46 E 
13 C 30 C  47 D 
14 A 31 C  48 D 
15 E 32 E  49 A 
16 B 33 B  50 D 
17 C 34 B    
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 
 

EDITAL N°. 7/2018/DF 
 

Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz Substituto e 

Diretor do Foro desta Comarca de Querência – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei. 

 

TORNA público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo destinado ao Credenciamento de 

01 (uma) vaga para o cargo de Conciliador do CEJUSC desta comarca, e cadastro de reserva, a 

saber: 

 

Candidato(s) Nota Classificação Resultado 

MATHEUS CORREIA PONTES 70,00 1° Aprovado 

ANGELA VITOR NOBRES 62,00 2° Aprovada 

NADIA TELES DE SOUZA 58,00 3° Aprovada 

DAIANI VALANDRO 58,00 4° Aprovada 

RENATA ARRUDA AMBROZIO 56,00 5° Aprovada 

 

FICAM, os candidatos aprovados devidamente cientes que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da publicação do presente edital, deverão apresentar os documentos descritos no item 13.3, de 

acordo com o item 13.3.1, do Edital n°. 006/2011-PRES, de 16.05.2011. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será publicado no 

átrio do Fórum. 

 
Querência – MT,  12 de abril de 2018. 
 
 
 
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto                                   
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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