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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa sob Id 14686112, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CASARIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça pessoalmente à 

Perícia Médica designada para 31/08/2018, às 15:40h, a realizar-se na 

"Sala Bem-Estar" (Porta nº 56) do Fórum desta Comarca. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR)

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Requerida, 

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

Correspondência Devolvida sob Id 14237883, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000847-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R.F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE SOUZA FERRAZ OAB - 054.629.701-37 (REPRESENTANTE)

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SOARES FRANCISCO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

de DNA sob Id 14707852, no prazo de 10 (dez) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 6560 Nr: 1499-21.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Factoring - Fomento Comercial Ltda, Carlos 

Eduardo Furim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea de Souza Ochiuto Lima

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

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

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

OAB:6543/MT, Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB:MT/9415

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

os presentes autos com a finalidade de intimação da patrona/advogada da 

parte exequente/requerente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a 

devolução dos autos de nº 1499-21.2000.811.0007, Código: 6560, 

conforme determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61112 Nr: 730-95.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Borges

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

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

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

 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 da patrona/advogada da 

parte exequente/requerente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a 

devolução dos autos de nº 730-95.2009.811.0007, Código: 61112, 

conforme determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 3837-11.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaias Vieira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

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

OAB:5476/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/advogado da 

parte executada, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 3837-11.2013.811.0007, Código: 108378, conforme 

determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 139718 Nr: 2793-49.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rozeno Elias, Genicleide Vieira da Cruz Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação da patrona/advogada da 
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parte embargado, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 2793-49.2016.811.0007, Código: 139718, conforme 

determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136532 Nr: 1123-73.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rozeno Elias, Genicleide Vieira da 

Cruz Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação da patrona/advogada da 

parte exequente/requerente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a 

devolução dos autos de nº 1123-73.2016.811.0007, Código: 136532, 

conforme determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99812 Nr: 1320-67.2012.811.0007

 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: Ruthe Pinto de Carvalho dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação da patrona/advogada da 

parte requerente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 1320-67.2012.811.0007, Código: 99821, conforme 

determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93801 Nr: 1970-51.2011.811.0007

 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): Arthur Bernardes Martins Filho

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/advogado da 

parte executada, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 1970-51.2011.811.0007, Código: 93801, conforme 

determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 1021-37.2005.811.0007

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Bernardes Martins Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Roberto Machado de Meira

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

OAB:5476/MT, Eduardo Augusto Bordoni Manzeppi - OAB:9203/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 patrono/advogado da 

parte requerente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 1021-37.2005.811.0007, Código: 35352, conforme 

determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120003 Nr: 7490-84.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/advogado da 

parte requerente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 7490-84.2014.811.0007, Código: 119069, conforme 

determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141977 Nr: 4050-12.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Balbino de Lima

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

Carlinda/MT - OAB:, Sálua Gazali - OAB:6.278/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 da patrona/procuradora 

da parte exequente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a 

devolução dos autos de nº 4050-12.2016.811.0007, Código: 141977, 

conforme determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102975 Nr: 4663-71.2012.811.0007

 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: Maria Aparecida de Souza Evangelista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/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 da patrona/advogada da 

parte requerente, para que, no prazo de 03 (três) dias, faça a devolução 

dos autos de nº 4663-71.2012.811.007, Código: 102975, conforme 

determina o art. 431 da CNCG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113406 Nr: 1940-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

INTIME-SE o advogado Renato F. D. Nery (OAB/MT n° 6193), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste em relação ao acordo juntado aos 

autos.

CONSIGNA-SE que a inércia acarretará na concordância tácita dos termos 

da autocomposição.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101379 Nr: 3001-72.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECAB - Cooperativa de Extração de Castanha 

do Brasil, André Ferreira Guimarães, Adriana Josefa da Silveira Lima 

Barella, Aparecida Angela de Freitas, Severina Maria Tavares dos Reis

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

Grosso - OAB:

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

 JULGO EXTINTA a presente ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

relação à executada Severina Maria Tavares dos Reis, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão do acolhimento da preliminar 

de ilegitimidade passiva “ad causam”.Sem condenação em custas nesta 

fase processual e indevidos os honorários por força da Súmula 421 do 

STJ.CONSIGNO que a execução continuará em face dos demais 

executados.Diante da manifestação da exequente em relação aos bens 

ofertados em penhora, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste no que entender de direito.Havendo a 

reiteração do pedido da executada ou até mesmo oferta de novos bens, 

independente de despacho, EXPEÇA-SE o competente alvará de avaliação 

para os bens indicados.Após cumprido o ato, INTIME-SE a parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140681 Nr: 3328-75.2016.811.0007

 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: Sebastião Evaristo dos Santos

 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:

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

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos presentes autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140663 Nr: 3310-54.2016.811.0007

 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: Marcio Souza 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

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

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

OAB:MT 12.333, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

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

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos presentes autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101379 Nr: 3001-72.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECAB - Cooperativa de Extração de Castanha 

do Brasil, André Ferreira Guimarães, Adriana Josefa da Silveira Lima 

Barella, Aparecida Angela de Freitas, Severina Maria Tavares dos Reis

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

Grosso - OAB:

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

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80).Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com 

urgência para ulteriores deliberações.Após, deliberarei acerca do pedido 

de expedição de ofício às Centrais de Cooperativa de Crédito.Intime-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002760-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. C. (AUTOR)

W. G. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. P. (RÉU)

E. B. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1002760-71.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o o(a) advogado(a) da parte 

autora acerca da decisão de id. 14567507, bem como acerca do Edital de 

ID. 14713349 que se encontra disponível para retirada e publicação, no 

prazo de cinco (05) dias, comprovando nos autos, posteriormente. Alta 

Floresta - MT, 13 de agosto de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110539 Nr: 6115-82.2013.811.0007

 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: Valburga Kuehlkamp

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de entrevista para o dia 20 de setembro de 2018, às 

15h30m, a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara desta Comarca. 

Para oitiva da senhora Valburga Kuehlkamp, ocasião que deverá ser 

acompanhada de seu curador Jefferson Schlickmann.

Intimem-se pessoalmente as partes e o representante do Ministério Publico 

para que compareçam ao ato.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3450 Nr: 2218-27.2005.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS Madeiras Ltda, Lineu Ribeiro Salgado

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

OAB:4729-A/MT, Fernando Henrique Luchetti Rodrigues - 

OAB:119998-A, Juliana Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295, Luzia 

Angélica de Arruda Gonçalves - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maione Motta - OAB:81.638, 

Paulo Issa - OAB:26794/RJ

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

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

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

necessária intimação do executado TDS Madeiras, NO ENDEREÇO: 

ESTRADA ABATIA, ZONA RURAL, ALTA FLORESTA-MT, no prazo de 5 

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

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

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3450 Nr: 2218-27.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS Madeiras Ltda, Lineu Ribeiro Salgado

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

OAB:4729-A/MT, Fernando Henrique Luchetti Rodrigues - 

OAB:119998-A, Juliana Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295, Luzia 

Angélica de Arruda Gonçalves - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maione Motta - OAB:81.638, 

Paulo Issa - OAB:26794/RJ

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

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

o(a) patrono(a) do(a) requerente para retirar a carta precatória de 

intimação do executado Lineu Ribeiro Salagado, a ser distribuída na 

Comarco do Rio de Janeiro-RJ, com comprovação nos autos, no prazo de 

5 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002461-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. D. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. S. (RÉU)

E. H. D. D. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Processo: 1002461-31.2017.8.11.0007 AÇÃO: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA 

CONCEIÇÃO, Endereço: Rua H-1, 122, Santa Maria, ALTA FLORESTA - MT 

- CEP: 78587-000 PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE DEMERVAL 

RODRIGUES DE SOUZA, que era brasileiro, convivente, nascido em 06 de 

novembro de 1960 e falecido em 15 de maio de 2017, portador do RG nº 

0423981501 (SSP/BA) e inscrito no CPF sob o nº 360.328.325-20, residia 

e domiciliava na Estrada São Roque, Zona Rural, Município de Nova Monte 

Verde/MT, CEP 78.593-000. CITANDOS: EVENTUAIS HERDEIROS DE 

DERMEVAL RODIGUES DE SOUZA VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais herdeiros de Dermeval Rodrigues de 

Souza, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL:MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO 

propôs a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

“POST MORTEM” Em face do ESPÓLIO DE DEMERVAL RODRIGUES DE 

SOUZA. DOS FATOS. No caso em comento, a requerente e o de cujus 

Demerval Rodrigues de Souza viveram em união estável durante 

aproximadamente três anos de forma duradoura, pública, contínua e com o 

fito de constituir família. O início da união estável ocorreu em 10 de junho 

de 2014, chegando ao fim em decorrência do falecimento de Demerval, o 

que ocorreu há apenas três meses, como prova o atestado de óbito em 

anexo. Demerval faleceu sem deixar filhos e, sendo registrado apenas em 

nome da genitora, nunca soube de seu paradeiro, sequer se a mesma 

ainda vive. Vale dizer que o casal adquiriu uma motocicleta registrada em 

nome de Demerval. Desse modo, a requerente busca via judicial o 

reconhecimento de sua união estável com o falecido, pois precisa da 

referida prova documental para movimentar o procedimento de inventário. 

DESPACHO: “Com fundamento no art. 256, incisos I e II do CPC, determino 

a CITAÇÃO dos eventuais herdeiros, por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para formarem o polo passivo da lide, bem como para responderem 

aos termos da presente, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora. Caso sejam identificados eventuais 

herdeiros, retifique-se junto ao sistema PJE. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem o aporte de resposta, certifique-se, e INTIME-SE 

a parte autora para manifestar. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ciência à Defensoria Pública. ” Eu, MOACIR DE CASTILHO, matrícula 7104, 

digitei. Alta Floresta - MT, 13 de agosto de 2018. MOACIR DE CASTILHO - 

Matrícula 7104 Documento assinado eletronicamente SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. Ariosto da Riva, 1987, Barro: 

Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000113-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO SEVALLO (EXECUTADO)

VERA LUCIA MARTINS NASCIMENTO (EXECUTADO)

SEVERA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000113-74.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SEVERA 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, VERA LUCIA MARTINS NASCIMENTO, 

FRANCISCO ANTONIO SEVALLO Vistos. Trata-se de execução fiscal 

proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de SEVERA COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA., Francisco Antônio Sevallo e Vera Lucia Martins do 

Nascimento, objetivado o recebimento de crédito no valor originário de R$ 

38.885,83 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três 

centavos). Recebida a inicial (ID 1984019) e citados os executados (ID 

13219558), estes alegaram a incompetência do juízo por meio da petição 

sob ID 12800121, defendendo que a ação deveria ter sido proposta no 

foro de seu domicílio e requerendo a extinção do feito sem julgamento de 

mérito. Instado a manifestar (ID 14225424), o exequente anuiu com a 

alegação de incompetência e pediu a “transferência da lide” para o juízo 

do foro do domicílio dos executados, bem como a penhora online de ativos 

financeiros. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Malgrado a 

jurisdição seja una, seu exercício é limitado por regras de competência 

que distribuem a atividade jurisdicional entre diversos órgãos do Poder 

Judiciário, segundo critérios estabelecidos na Constituição Federal, nas 

Constituição Estaduais, nas leis e normas de organização judiciária. “Art. 

16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o 

território nacional, conforme as disposições deste Código. Art. 42. As 

causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua 

competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na 

forma da lei. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição 

Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste 

Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária 

e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Em 

determinados casos, visando facilitar o exercício da defesa e o acesso à 

justiça, a regra de competência foi firmada em favor da parte 

presumidamente mais vulnerável da relação processual, como, por 

exemplo, nas execuções fiscais, nas quais a demanda deverá ser 

aforada no foro do domicílio do executado. Tal regra está inserida no art. 

46, do CPC: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real 
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sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 

(...) §5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no 

de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”. Ademais, não há 

dúvidas que a empresa executada exerce suas atividades em outra 

comarca diante do teor da certidão sob ID 13219558 - Pág. 18, ensejando 

o reconhecimento da competência do foro daquela localidade para o 

processamento e julgamento deste feito. Contudo, o pedido de extinção em 

razão da incompetência deste juízo não pode ser acolhido, tendo em vista 

que a lei processual estabelece outra medida a ser tomada, senão 

vejamos: “Art. 64, §3º, CPC. Caso a alegação de incompetência seja 

acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”. Ante o exposto, 

com fulcro no §5º, do art. 46, do CPC, DECLARO a incompetência deste 

juízo e DETERMINO a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Nova 

Monte Verde. Por não se de alçada do juízo de piso apreciar o cabimento 

do agravo de instrumento contra decisão declaratória de incompetência, 

aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, após, cumpra-se. Intime-se. 

Alta Floresta, 13 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001750-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SETEMBRINO BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001750-89.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SETEMBRINO 

BORBA Vistos. Tendo em vista que não consta nos autos qualquer 

informação acerca do cartório em que foi averbada a certidão de óbito do 

executado, supostamente falecido, INTIME-SE a exequente para que, em 

até 10 (dez) dias, indique em qual serventia estão localizados, viabilizando 

o cumprimento do pedido sob ID 14282423, sob pena de indeferimento 

e/ou extinção do feito. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Alta 

Floresta, 13 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132431 Nr: 2402-29.2015.811.0040

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFAG, MJdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MESSIAS AMARO GUIMARÃES, Filiação: 

Terezinha Maria de Jesus e Amaro Guimarães, data de nascimento: 

20/01/1959, brasileiro(a), natural de Porecatu-PR. 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: Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.ISENTO de custas e despesas 

processuais.Intime-se.Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 06 de agosto de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125736 Nr: 2833-65.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I J de Oliveira Mercado -ME, Israel José de 

Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando o teor da certidão de fl.37, INTIME-SE a exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos presentes autos 

objetivando dar cumprimento ao item “1” da decisão de fl. 36, sob pena de 

extinção.

2) Com o aporte do determinado, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão 

de fl. 36.

3) Decorrido “in albis” o prazo estipulado no item “1” desta decisão, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22852 Nr: 766-50.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaipu Auto Peças Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente às fls. 

151/157 com cópias de fls. 159/163 em face da decisão de fl. 148/149.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Executada para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153155 Nr: 2617-36.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto à impugnação aos embargos à execução fiscal 

acostada às fls. 27/37.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67598 Nr: 560-89.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Pereira Dias Cosméticos, Rosangela Pereira 

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 66, INTIME-SE a exequente para que 

se manifeste nos presentes autos, com escopo de propiciar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129954 Nr: 5104-47.2015.811.0007

 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: Aldevino Aparecido de Oliveira, Maria do Carmo Freitas 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo José de Lima, Valmir Vicente da Silva, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

 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 AGRICOLA DE COTIA - 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 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 dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, 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 MatoGrosso, 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 

requeridainiciou 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: (...) edital Nos anos 80, para 

povoamento da região extremo norte do Estado de MatoGrosso, 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 requeridainiciou 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 erurais não foram agraciadas com os títulos de 

propriedade imobiliária no CRI."

Despacho/Decisão: Vistos.Revogo a decisão de fl.27, tendo em vista o 

recebimento de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida 

(Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de 

Mogi das Cruzes/SP),informando que esta não possui interesse no imóvel 

em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de 

Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais 

propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Desta feita, 

cumpra a decisão de fl. 26.Às providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 27 de abril de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 5815-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Amancio Bispo

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 612-12.2015.811.0007

 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): REINALDO REMI PASSARINI, Vera Lúcia de 

Souza Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100509 Nr: 2063-77.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Reis da Silva - Embalagens

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para 
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manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98319 Nr: 6884-61.2011.811.0007

 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): R.C. IND. COM. PROD. ALIM. LTDA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91711 Nr: 5653-33.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Guedes Pereira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65989 Nr: 5325-40.2009.811.0007

 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): Marlucia Oliveira Trindade-Me

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60187 Nr: 4664-95.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo dos Santos Marçal

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento 

desta ação, tendo em vista a penhora infrutífera/valores irrisórios de 

ativos financeiros, via BacenJud, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 4096-16.2007.811.0007

 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): Dorvalino Alves

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107943 Nr: 3352-11.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP, Maria Ines Valverde Arroteia, Edson Arrotéia

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109103 Nr: 4580-21.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132427 Nr: 6484-08.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a convocação desta magistrada, mediante o protocolo CIA 

0048076-48.2018.8.11.0000 da PRESIDÊNCIA, para comparecimento ao 

evento denominado Workshop do Projeto Luz, que ocorrerá em 21 de 

junho de 2018, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – MT, bem 

como ante a necessidade de prévio deslocamento ao ambiente, 

evidencia-se óbice a realização do ato processual outrora designado, 

razão pela qual REDESIGNO a audiência instrutória para o dia 15 de agosto 

de 2018, às 15:30 horas.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123212 Nr: 1359-59.2015.811.0007

 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: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 4258-06.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja - ME, Francisco de 

Assis Granja, Nemésio Granja

 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 artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado Renato 

Feliciano de Deus Nery, OAB/MT 6193, para, querendo, no prazo de 

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

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71128 Nr: 4099-63.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Cavagnoli, Arisnir Maria de Campos 

Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Companhia Mutual de Seguros Ltda, 

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, FÁBIO 

NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, PÉRICLES GONÇALVES 

FILHO - OAB:RJ119.383, RAFAEL WERNWCK COTTA - OAB: MT18415, 

Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - 

OAB:35461/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124004 Nr: 1839-37.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemiro Flores Marcolam, BCNFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-b/MT, Cintia Viegas de Almeida Caffaro Gonçalves - 

OAB:36766/GO, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7413/MT, 

Rachel Fischer P. C. Menna Barreto - OAB:248.779/SP

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera, tendo em vista que o 

endereço informado no extrato de fl. 75 é o mesmo da certidão de 

diligência negativa de fls. 70/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 823-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 40876 Nr: 1240-16.2006.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Karpinski - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135745 Nr: 758-19.2016.811.0007

 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: ITdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Requerente, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para 

manifestação acerca da certidão negativa, conforme fl. 60, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153746 Nr: 2964-69.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barros Braga Ltda, Nilton Luiz 

Pinheiro Braga, Heloisa Albuquerque de Barros Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Colucci - 

OAB:74968/SP, Fransergio Gonçalves - OAB:296438/SP, Leandro 

Barban Terra - OAB:328597/SP, Victor Colucci Neto - OAB:238342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar ofício para 

averbação da penhora à margem da Matrícula 10624 e, no mesmo prazo, 

comprovar a averbação nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34507 Nr: 7-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Gimenes Machado

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao SISCONDJ verifiquei que os valores 

vinculados ao presente feito foram levantados pelas partes, conforme 

extratos anexos, mediante os seguintes alvarás:

- Alvará 406363-5/2018; Data do levantamento 23/05/2018; valor: R$ 

44.654,40, em favor de Iraci Gimenes Machado;

- Alvará 408892-1/2018; Data do levantamento 07/06/2018; valor R$ 

29.816,62, em favor de Edilaine Matchil Machado;

- Alvará 220128-3/2016; Data do levantamento 17/03/2016; valor R$ 

6.364,68, em favor de Edilaine Matchil Machado;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42272 Nr: 2475-18.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fortunata Daile Cort Pavan

 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:

 Certifico que em consulta ao SISCONDJ verifiquei que os valores 

vinculados ao presente feito foram levantados pelas partes, conforme 

extratos anexos, mediante os seguintes alvarás:

- Alvará 406381-3/2018; Data do levantamento 23/05/2018; valor: 

30.233,08, em favor de Fortunata Daile Cort Pavan;

- Alvará 408882-4/2018; Data do levantamento 07/06/2018; valor 

19.581,61, em favor de Edilaine Matchil Machado;

- Alvará 408887-5/2018; Data do levantamento 07/06/2018; valor 4.824,18, 

em favor de Edilaine Matchil Machado;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99454 Nr: 919-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Carvalho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca do cálculo de fls. 

134/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99764 Nr: 1269-56.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Artmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salezio Nazario de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Stecca Cioni - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:20.342/O, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22.276/O

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte executado, por 

meio de seu procurador, acerca da decisão de fl. 96, a seguir transcrita: 

"Vistos. 1) Tendo em vista o petitório de fl. 94, bem como, teor da certidão 

de fl. 92, e considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de 

maio de 2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial 

somente poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para 

apresentação de impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará em favor do 

Banco Exequente, quanto à totalidade do valor sob depósito judicial (dados 

e conta bancaria à fl. 94), observando o respectivo dispositivo. 2) 

INTIME-SE o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

a planilha de débito atualizado, já descontado o valor bloqueado através 

do sistema BACENJUD."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113412 Nr: 1946-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Elias Bassil Ayoub (Myrian Ayoub 

Danielides Decorações), Helene Elias Bassil Ayoub, George Danielides, 

Myrian Hanna Ayoub Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:5871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124853 Nr: 2283-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134274 Nr: 7447-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criscar Comercio de Combustiveis e 

Lubrificantes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Bousi - 

OAB:227541/SP, Fábio André Fadiga - OAB:139961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado, conforme decisão de fl. 104 e recibo de 

fls. 105/106.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 (quarenta e oito) 

horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002724-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BISPO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002724-29.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA 

EXECUTADO: MARCOS BISPO DE FREITAS Vistos. Inicialmente, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, retificar o valor da causa, 

excluindo do valor executado a quantia relativa aos honorários 

advocatícios, tendo em vista que referida verba não é cabível nos 

Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do Fonaje), até 

porque a própria parte possui capacidade postulatória no sistema dos 

Juizados, sob pena de extinção do feito. Atualizado o cálculo, cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e certificado nos 

autos a ausência de pagamento pela parte devedora, expeça-se mandado 

de penhora de bens suficientes para quitação do débito objeto de 

execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de 

agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-55.2017.8.11.0007

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:

MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000500-55.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS Vistos. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

despacho de ID num. 13732011, sob pena de extinção o feito. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 10 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001536-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DA COSTA LAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001063-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da 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 
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penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Certifico ainda, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OTONIO DO CARMO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

agosto de 2018, 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010117-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010117-85.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010117-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010117-85.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SANAE HIRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 14672884 foi interposto 

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

14672895 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

146722884, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-50.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BARA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 14693649, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 14693649, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARVALHO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 14694755, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 14694755, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011281-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GALDINO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011281-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: ARLINDO 

GALDINO DE ARAUJO Vistos. Retifique-se a autuação processual para 

incluir no polo ativo da execução DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA, conforme petição acostada no Id. num 6776615. Considerando 

a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Por oportuno, indefiro o pleito formulado de pesquisa via sistema INFOJUD 

uma vez que a pesquisa via referido sistema, por ser uma ferramenta 

eletrônica para fornecimento de dados e declarações sigilosos do 

contribuinte junto à Receita Federal, deve ser adotada como medida 

excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, 

deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a premente 

necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o interesse 

público que envolve a questão e, em especial, a demonstração de que a 

parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas as 

providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO OAB - SP154938 (ADVOGADO)

FABIO LUIZ ANGELLA OAB - SP286131 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000457-21.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte executada opôs embargos ao cumprimento de sentença em razão 

do valor da multa fixada a título de astreintes atualmente no equivalente à 

R$ 131.450,00 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais) 

pelo descumprimento do acordo entabulado entre as partes e homologado 

por este r. juízo. Em seus argumentos o embargante requer a redução do 

valor da astreintes dizendo que ela se tornou excessiva a ponto de 

penalizar em demasia o devedor e implicar enriquecimento indevido do 

credor. Por outro lado, o credor impugnado alega que a cobrança do valor 

atualizado da multa estabelecida em acordo, de fato, não se mostra 

razoável, concordando com a redução da multa para o montante de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), conforme atualização de ID 

nº 11052461. Analisando detidamente os Embargos, verifico que devem 

ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1º, do 

artigo 53, da Lei N.º 9.099/95, ou seja, de que somente serão opostos os 

Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o 

juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. No caso em tela, a fim de 

garantir o juízo pela penhora, o embargante apresentou Nota Fiscal nº 

000569 (ID nº 12441330), com data de emissão em 01/09/2008. Pois bem. 

Não há que se falar em garantia do juízo, eis que a simples apresentação 

de nota fiscal emitida há quase 10 (dez) anos, relativa a bem móvel, qual 

seja, máquina Vacuum Forming Mod. CFA – 1222, 220V, TRIFÁSICO, Nº. 

DE SÉRIE: 253/08 no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), não 

se mostra como idônea e hábil para garantir o juízo. Além disso, 

tratando-se de bens móveis, sabe-se que a propriedade se transfere com 

a mera tradição, razão pela qual, não se pode aferir, com a apresentação 

de nota fiscal em nome da empresa executada, a real propriedade do bem. 

Ainda, sobre o tema, o Enunciado N.º 117, do XXVI Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial”. Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) De outro norte, verifica-se que o valor atualizado da multa 

é de 131.450,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais), 

valor este calculado com base na multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Com efeito, pelas circunstâncias dos autos, entendo ser o caso de 

modificação do valor da multa aplicada, uma vez que se tornou excessiva 

para o caso concreto. A parte requerida foi obrigada, por força do acordo 

entabulado pelas partes, a entregar o produto objeto do presente 

processo, no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de aplicação de multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Nessa senda, restou 

devidamente demonstrada a inércia da parte adversa, bem como, o 

prejuízo concreto ocasionado pelo retardamento no cumprimento da 

obrigação imposta, pelo que, passados mais de 12 (doze) meses da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 17 de 633



realização do acordo, o requerente ainda não recebeu o produto. Contudo, 

em que pese todos os transtornos suportados, o próprio embargado 

reconhece a desproporção da cobrança. Desse modo, entendo como 

medida adequada a diminuição do valor para evitar o enriquecimento sem 

causa da parte requerente. De fato, a execução do valor de R$ 

131.450,00 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais), 

relativo à multa, se mostra excessiva perante o Juizado Especial. Além do 

mais, dispõe o artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil 

vigente que: “Art. 537 - [...]. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...].” 

(grifei) Assim, modifico o valor da multa para o fim de diminuí-la para a 

quantia de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o pagamento 

da multa no valor atualizado e readequada na presente decisão, em favor 

do credor. Por todo o exposto, REJEITO o incidente de impugnação à 

execução de sentença formulada pelo devedor e DEFIRO o 

prosseguimento da execução. Aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente decisão. Após, voltem imediatamente conclusos para análise do 

pedido de penhora on-line. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de 

agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011347-65.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PADILHA (EXECUTADO)

ELIZIANE NOVAKOSKI SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011347-65.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL GOMES NETO 

EXECUTADO: VALDECIR PADILHA, ELIZIANE NOVAKOSKI SOARES DA 

SILVA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC 

que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete 

sobre o valor exequendo. Restando frutífero o bloqueio de valores, o 

extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, 

conforme Enunciado nº 140 do FONAJE, devendo ser intimadas as partes. 

Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento 

de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Registro que, efetuada a penhora integral do valor exequendo, a 

Secretaria da Vara deverá designar data para realização de audiência de 

conciliação, oportunidade em que o executado poderá oferecer embargos 

à execução, conforme art. 53, § 1º da Lei n.º 9.099/95. Por outro lado, 

caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010992-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA FRANCA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010992-21.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RAIMUNDA NONATA FRANCA 

ARRUDA EXECUTADO: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo 

desbloqueio já foi ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-67.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VIANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora, para que proceda a retirada da certidão expedida, bem como para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no feito, sob pena de extinção, 

nos termos do despacho de ID - 14045487. AF/MT., 13/08/2018. Maria 

Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000637-71.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO MANOEL DA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo ou do depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 

142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 

do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro lado, caso reste 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011231-59.2015.8.11.0007 REQUERENTE: KARLA TICIANEL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte devedora pagou parcialmente 

o valor do débito, INTIME-SE a credora para manifestar, em cinco dias, se 

tem interesse na liberação do valor e para apresentar o cálculo atualizado 

do débito, excluindo o valor depositado judicialmente, conforme Id nº 

14241558. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 de 

agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) JUIZ(A) 

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001034-62.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado Especial Cível 

REQUERENTE: ELIXANDRA BATISTA DE LIMA. REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12. FINALIDADE: 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S.A, na 

pessoa do representante legal, acima qualificada, nos termos do art. 212, 

§2° do CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os 

termos da ação indicada, cuja as cópias seguem anexas, ciente que 

deverá comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 

de agosto de 2018, às 13:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alta Floresta - 

MT , 13 de agosto de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) 

Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ monali ribeiro estagiária matrícula 34412 

Sede do juizado e Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. 

Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 35 12-3600

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112830 Nr: 1420-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Averaldo Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AVERALDO GOMES DE SOUZA, Rg: 

680.521, Filiação: Dernival Gomes de Souza e de Rosa Bonfim de Souza, 

data de nascimento: 09/06/1969, natural de Campo Mourão-PR, casado(a), 

lavrador- garimpeiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12/09/2018 ÀS 13H30MIN, NA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUTIVO DE PENA EM DESFAVOR DO 

RECUPERANDO ACIMA QUALIFICADO, O QUAL NÃO FOI LOCALIZADO 

PARA SER INTIMADO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA OUTRORA 

DESIGNADA. DIANTE DISSO, FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do(a) reeducando(a) para realização de audiência 

admonitória/justificação restou inexitosa e, antes de analisar eventual 

pedido de prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos 

termos do artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na 

audiência admonitória/justificação que designo para o dia 12 de setembro 

de 2018, às 13h30min. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências Alta Floresta/MT, 04 de junho de 

2018. Roger Augusto Bim Donega. Juiz de Direito."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 11 de agosto de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120167 Nr: 7621-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Filho Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FILHO LEITE, Filiação: José 

Francisco de Melo e Maria Zelia Leite de Melo, data de nascimento: 

31/10/1982, brasileiro(a), natural de Santa Luzia do Tidi-MA, solteiro(a), 

circuleiro, Telefone 0660 99719-3199. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO ACERCA DA AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12/09/20218 ÀS 

13H30MIN, NA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUTIVO DE PENA EM DESFAVOR DO 

RECUPERANDO ACIMA QUALIFICADO, O QUAL NÃO FOI LOCALIZADO 

PARA SER INTIMADO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA OUTRORA 

DESIGNADA. DIANTE DISSO, FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO.

Despacho/Decisão: Processo n.º 7621-59.2014.811.0007Código:1201675ª 

VaraVistos etc.Compulsando os autos, verifico que a tentativa de 

intimação do(a) reeducando(a) para realização de audiência 

admonitória/justificação restou inexitosa e, antes de analisar eventual 

pedido de prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos 

termos do artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na 

audiência admonitória/justificação que designo para o dia 12 de setembro 

de 2018, às 13h30min.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 04 de junho de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz 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, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 11 de agosto de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132946 Nr: 6754-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Parra Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELO PARRA CAMARGO, Rg: 

2122421-8, Filiação: Artur Camargo e Marcia Ivonete Parra Camargo, data 

de nascimento: 16/02/1992, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

convivente, estudante, Telefone 6692033088. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RECUPERANDO PARA AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/09/2018 ÀS 17H20MIN, NA 5ª 

VARA DE ALTA FLORESTA/MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUTIVO DE PENA EM DESFAVOR DO 

RECUPERANDO ANGELO PARRA CAMARGO. O RECUPERANDO 

PERMANECEU ACOLHIDO NA FAZENDA DA ESPERANÇA BENTO VXI 

PARA REALIZAR TRATAMENTO QUÍMICO DO DIA 20/03/2017 ATÉ 

04/08/2017, OU SEJA, O RECUPERANDO DEIXOU DE SUBMETER AO 

REFERIDO TRATAMENTO DIAS ANTES DE COMPARECER À AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA (22/08/2017), ADEMAIS O RECUPERANDO NÃO ESTAVA 

CUMPRINDO A PENA OUTRORA LHE IMPOSTA. DIANTE DISSO, FOI 

DESIGNADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA O DIA 20/09/2018 ÀS 

17H20MIN NA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT

Despacho/Decisão: Processo n.º 6754-32.2015.811.0007Código:1329465ª 

VaraVistos etc.Acolho o parecer do Ministério Público e designo audiência 

de justificação para o dia 20 de setembro de 2018, às 

17h20min.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências Alta 

Floresta/MT, 03 de maio de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz 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, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 11 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136493 Nr: 1092-53.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO DE SOUSA SILVA, Cpf: 

02136592394, Rg: 13430391999-0, Filiação: Francisca de Sousa Silva e 

Francisco Quintino da Silva, data de nascimento: 29/12/1976, brasileiro(a), 

natural de Santo Antonio dos Lopes-MA, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12/09/2018 ÀS 13H30MIN, NA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUTIVO DE PENA EM DESFAVOR DO 

RECUPERANDO ACIMA QUALIFICADO, O QUAL NÃO FOI LOCALIZADO 

PARA SER INTIMADO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA OUTRORA 

DESIGNADA. DIANTE DISSO, FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do(a) reeducando(a) para realização de audiência 

admonitória/justificação restou inexitosa e, antes de analisar eventual 

pedido de prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos 

termos do artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na 

audiência admonitória/justificação que designo para o dia 12 de setembro 

de 2018, às 13h30min.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 04 de junho de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz 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, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 11 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 146178 Nr: 6130-46.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO RIBEIRO CHAVES, Rg: 

1237088-6, Filiação: Aladir Barbosa Araujo Chaves e Santo Ribeiro 

Chaves, data de nascimento: 07/11/1971, brasileiro(a), natural de 

Douradina-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RECUPERANDO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA 

/JUSTIFICAÇÃO PARA O DIA 12/09/2018 ÀS 13H30MIN, NA 5ª VARA DE 

ALTA FLORESTA/MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUTIVO DE PENA EM DESFAVOR DO 

RECUPERANDO ACIMA QUALIFICADO, O QUAL NÃO FOI LOCALIZADO 

PARA SER INTIMADO PARA AUDIÊNCIA OUTRORA DESIGNADA. DIANTE 

DISSO, FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do(a) reeducando(a) para realização de audiência 

admonitória/justificação restou inexitosa e, antes de analisar eventual 

pedido de prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos 

termos do artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na 

audiência admonitória/justificação que designo para o dia 12 de setembro 

de 2018, às 13h30min. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências Alta Floresta/MT, 04 de junho de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 11 de agosto de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152459 Nr: 2258-86.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simião Enciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMIÃO ENCISO, CNPJ: 00614790123, 

Inscrição Estadual: 2426443-1. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RECUPERANDO ACIMA QUALIFICADO PARA 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12/09/2018 ÀS 13H30MIN, NA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUTIVO DE PENA EM DESFAVOR DE 

SIMIÃO ENCISO, O QUAL NÃO FOI LOCALIZADO PARA SER INTIMADO DA 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA ANTERIORMENTE APRAZADA ESTANDO EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIANTE DISSO, FOI DESIGNADA 

AUDIÊNCIA/JUSTIFICAÇÃO PARA O DIA 12/09/2018 ÀS 13H30MIN.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do(a) reeducando(a) para realização de audiência 

admonitória/justificação restou inexitosa e, antes de analisar eventual 

pedido de prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos 

termos do artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na 

audiência admonitória/justificação que designo para o dia 12 de setembro 

de 2018, às 13h30min.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 04 de junho de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz 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, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 11 de agosto de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164518 Nr: 1280-75.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Lodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A/MT

 “VISTOS ETC. Considerando que embora devidamente intimada, a 

testemunha de defesa Milton Gaetano Neto não compareceu à presente 

solenidade, entendo que a redesignação desta audiência é medida que se 

impõe. Assim, REDESIGNO audiência para o dia 13 de setembro de 2018, 

às 13:30 horas. DETERMINO a intimação da testemunha Milton Gaetano 

mediante condução coercitiva. No mais, APLICO multa no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em face da testemunha de defesa Milton Gaetano, 

ora testemunha faltante, nos termos do art. 219 c/c art. 453, ambos do 

CPP. comunique-se o Juízo deprecante. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, em caráter de urgência, expedindo o necessário. Às 

providências”.

6ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO)

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000812-94.2018.8.11.0007. AUTOR: 

JOAO CARLOS MARTA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JOÃO CARLOS MARTA em 

face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDAÇÃO. Em que objetiva, em síntese, a adjudicação da Parte 

Requerente sobre a área de 1000m² (mil metros quadrados), identificado 

pelo lote urbano n. 07, quadra n. CE3, Setor Comercial, objeto da matrícula 

n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial 

forma colididos documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 

14427300. A parte ré apresentou contestação ao ID. 13034315. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 14302307. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Tendo em vista a informação do Itaú Unibanco S. 

A. e o recebimento de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida 

(Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de 

Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel 

em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de 

Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais 

propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403, devem os 

autos devem prosseguir normalmente. Fixo os seguintes pontos 

controvertidos: a) comprovação da celebração de instrumento particular 

de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a parte autora e a 

ré Cooperativa Agrícola Cotia. DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de setembro de 2018, às 16h30min, devendo o rol de testemunhas ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o §4º do artigo 

357, do CPC. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000904-09.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE RICARDO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Defiro o pedido retro e, NOMEIO, em substituição, o médico 

Dr. TAVICO CEZAR ARENDT, CRM/MT 5929, que poderá ser encontrado 

no Hospital Geral de Alta Floresta/MT, para efetuar perícia médica na parte 

autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 468 da 

Lei 13.105/15 (NCPC). Cumpra-se a decisão ID. 10667812. Aportado aos 

autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre a perícia. FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, 

sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado 

pelo perito nomeado. Com a manifestação das partes sobre o laudo 

pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE 

pagamento dos honorários periciais no sistema da assistência judiciária 

gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. 

Intimem-se. Por fim, tendo em vista o teor da certidão de ID. 12172455, 

decreto a revelia do réu, consignando que a revelia não induz os efeitos 

preconizados no artigo 319 do Código de Processo Civil, por se tratar a 

parte ré de autarquia federal e dada a indisponibilidade do interesse 

público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002545-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DOS SANTOS AGUIAR (AUTOR)

VANIA DOS SANTOS AGUIAR (AUTOR)

GILMAR DOS SANTOS DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002545-32.2017.8.11.0007. AUTOR: 

GENI DOS SANTOS AGUIAR, GILMAR DOS SANTOS DE AGUIAR, VANIA 
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DOS SANTOS AGUIAR RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Trata-se de Ação de Exibição Judicial proposta por GENI DOS 

SANTOS AGUIAR, GILMAR DOS SANTOS AGUIAR e VÂNIA DOS SANTOS 

AGUIAR em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que a primeira requerente é 

viúva e os demais são filhos do Sr. José Carlos de Aguiar, falecido em 

29/10/2016. Que tendo em vista o falecimento de seu esposo, que era 

correntista da requerida e possuía junto a mesma um veículo financiado, 

qual seja, uma camionete S10, tornada D4x4, Placa NJA 4126, cor Prata, 

ano 2008/2008, Renavam 00969178794, Chassi 9BG138TJ08C440419, 

procurou a requerida, junto a agência 1380 para obter informações sobre 

o financiamento deste veículo, como os valores das parcelas e seguro 

deste, todavia, no primeiro atendimento, os atendentes alegaram que 

estariam verificando mas que provavelmente este veículo seria quitado 

devido a morte do segurado. Não fora apresentado nenhum documento 

aos requerentes, sendo que após 30 (trinta) dias do primeiro contato, os 

requerentes novamente procuraram a requerida para tentar solucionar 

sobre o veículo, todavia, as informações dos atendentes era que as 

parcelas do financiamento seriam descontadas do seguro do 

financiamento, mas na verdade os descontos continuaram nos meses de 

novembro e dezembro/2016 na conta corrente do falecido, no valor de 

R$848,57 cada. Afirma, ainda, na inicial, que os atendentes da requerida 

informaram que o financiamento foi quitado, mas a ré não apresentou 

nenhum documento para os autores e muito menos realizaram a devolução 

das parcelas descontadas indevidamente, tendo em vista que o veículo 

era segurado. Assim, requerem a procedência da inicial para que a 

requerida apresente o contrato de financiamento e sua quitação, bem 

como extrato da conta corrente desde a data da morte do esposo da 

requerente que ocorreu em 29/10/2016. Com a inicial (Id9937701), foram 

juntaram os documentos de Id9937725/9937802. A inicial foi recebida no 

Id10128147, sendo determinada a citação da parte requerida. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no Id11389964. Em preliminar, 

alegou a sua ilegitimidade passiva para prestar as informações solicitadas; 

na sequência, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

pugnou pelo julgamento da demanda com resolução do mérito, haja vista 

as informações prestadas e o contrato apresentado pelo réu nos 

presentes autos. Juntou os documentos de Id11389964/11390037, com o 

contato e certificado do “seguro proteção” requeridos na inicial no Id 

11390049, além de informar que a operação encontra-se liquidada. Os 

autores apresentam impugnação à contestação no Id11735739. Na 

sequência, o banco requerido apresentou os extratos requeridos pelos 

autores do período de novembro e dezembro/2016 (Id12970932). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O 

feito se encontra apto a receber julgamento antecipado, eis que está 

presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

não sendo necessária a produção de outras provas. REJEITO as 

preliminares arguidas. Quanto ilegitimidade passiva ad causam, verifico 

que não merece prosperar, visto que o requerido mesmo informando que 

não detinha capacidade para apresentar as movimentações bancárias 

requeridas, procedeu a juntada da movimentação, conforme extratos em 

anexos no Id 12970932. O pedido de indeferimento de concessão da 

justiça gratuita concedida aos atores, também não merece prosperar, visto 

que o deferimento das condições para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, foram analisados no recebimento da inicial, não havendo 

que se falar em revogação dos mesmos no presente momento. Motivo pelo 

qual, mantenho o deferimento da justiça gratuita concedida aos autores. 

Passo a análise do mérito da ação. Ora, restou claro nos autos que o 

presente pedido foi formulado na forma dos arts. 396 e seguintes do CPC. 

Os autores requerem a exibição pela instituição financeira ré do contrato 

de financiamento, da quitação do mesmo e dos extratos bancários de 

titularidade do de cujus José Carlos de Aguiar, referentes aos meses de 

novembro de dezembro/2016. Ademais, pelo que se extrai dos autos, o 

documento é comum às partes e por isto é defeso ao requerido recusar a 

exibição, conforme o prescrito no artigo 399 do atual CPC, que dispõe: "o 

juiz não admitirá a recusa se: I – o requerido tiver obrigação legal de exibir; 

[...] III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.” Todavia, 

a parte requerida cumpriu totalmente a obrigação inicial, visto que 

apresentou todos os documentos requisitados na inicial, conforme se 

comprova dos Id´s 11389964, 11390049 e 12970932. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, visto que os documentos exigidos na 

inicial foram devidamente apresentados pelo requerido. Isento as partes 

do pagamento de custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001485-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001485-58.2016.8.11.0007. AUTOR: 

ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. ANTÔNIA BATISTA DE OLIVEIRA 

propôs a presente “Ação Previdenciária de Concessão de Benefício 

Assistencial à Pessoa com Deficiência” contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

autora alega ser portadora de deficiência e que não possui meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares, via 

de consequência, alega ter direito ao recebimento do benefício de amparo 

assistencial, independente de contribuição à autarquia requerida, com 

fulcro no artigo 203 da Constituição Federal e no artigo 20 da Lei n. 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). Requer à autora 

que seja o requerido condenado ao pagamento do benefício assistencial. 

Com a inicial (ID. 4547251) aportou aos autos documentos via PJE. 

Recebida a inicial ao ID. 4565587. Laudo pericial aportado ao ID. 10256238, 

bem como relatório técnico – Estudo Social ao ID. 12585064. A Autarquia 

Federal apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e 

no mérito pugnou pela improcedência da presente ação (ID. 13451037). A 

Parte Autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 13575839. 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de ação proposta com o objetivo de receber o benefício de 

amparo assistencial à autora. Antes de adentrar no mérito da presente 

demanda, passo a analisar a preliminar arguida pela Autarquia Federal. 

Quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

12.09.2016, ID. 4547264, e a ação foi ajuizada em 29.12.2016, portanto, 

longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. 

Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. No 

mérito, entendo que o pedido é improcedente, senão vejamos. O benefício 

de amparo assistencial foi instituído pela Constituição Federal, em seu 

artigo 203, e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de 

beneficiar idosos e deficientes incapazes de sobreviver sem a ação 

estatal, independente de contribuição para a Seguridade Social. Para fazer 

jus ao benefício, a requerente deve comprovar ser idosa ou portadora de 

deficiência que a incapacite para a vida independente e para o trabalho, 

bem como demonstrar a hipossuficiência financeira não apenas sua, mas 

também do núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da Lei 8.742/93). 

Registre-se que no que quanto à renda familiar per capita, o Plenário do 

STF manifestou-se, por ocasião da ADIN n. 1.232-1/DF, no sentido de que 

a Lei estabeleceu hipótese objetiva de aferição da miserabilidade, contudo, 

o legislador não excluiu outras formas de verificação de tal condição. Para 

tal, cite-se outros benefícios de cunho assistencial instituídos 

posteriormente com critério objetivo de renda familiar per capita inferior a 

½ do salário-mínimo (Lei nº 10.689/2003 e Lei n. 9.533/1997). In casu, não 

restou comprovado no feito o preenchimento do primeiro requisito legal, 

qual seja, a incapacidade (deficiência) exigida para a concessão do 

benefício assistencial. Analisando a perícia médica realizada (ID. 

10256238) verifica-se que o Médico Perito Leandro Belúcio aduziu que 

inexiste incapacidade da parte autora para a vida independente e 

esclareceu que, embora a parte autora possua catarata, com a correção 

óptica (óculos) atinge acuidade visual satisfatória para a realização de 
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qualquer atividade. Logo, não há capacidade da autora para a realização 

de qualquer atividade. Assim, está amplamente comprovado que a autora 

possui meios de prover a própria subsistência e, por conseguinte, não 

necessita da prestação pretendida. Neste sentido, trago os seguintes 

julgados do E. TRF da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. LEI 

8.742/93. ESTUDO SOCIOECONÔMICO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença julgou 

procedente o pedido, concedendo benefício assistencial (LOAS) à parte 

autora desde o requerimento administrativo, bem como pagamento de 

atrasados, com juros moratórios de 1% ao mês até a edição da Lei 

11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5%. 2. Sentença 

sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS (CPC, art. 475, I). 3. A concessão do benefício de prestação 

continuada denominado amparo social à pessoa portadora de deficiência 

física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93) exige 

apenas a comprovação de que a parte requerente é deficiente e/ou idosa 

e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família. 4. Em que pese o laudo de estudo social ser 

favorável à concessão do benefício, verifica-se no CNIS do marido da 

autora que os seus rendimentos são superiores ao declarado no relatório, 

constituindo, portanto, renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. 5. 

Apesar de haver perícia médica informando a incapacidade total e 

permanente para o trabalho da parte autora, não foi verificada a situação 

de hipossuficiência do núcleo familiar. Com efeito, a ausência de 

comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o 

indeferimento do benefício de amparo social ao deficiente. Postos assim 

os fatos, merece reforma a sentença recorrida. 6. Apelação e remessa 

oficial, tida por interposta, providas.”(AC 0046842-33.2014.4.01.9199 / 

GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.1005 de 26/03/2015) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO 

MÉRITO. ART. 515, § 3º. CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Razão 

assiste ao instituto-apelante, uma vez que não se poderia ter homologado 

a desistência da ação sem que houvesse a anuência da autarquia 

previdenciária, haja vista ter ocorrido sua intimação, conforme determina o 

art. 267, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante tal dispositivo 

legal, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a discordância do 

INSS em relação a pedido de desistência deve ser devidamente 

fundamentada, porquanto a mera recusa sem motivo importa em abuso de 

direito. 3. No caso, o estudo social e demais provas dos autos comprovam 

que o autor não preenche o requisito da condição de miserabilidade, visto 

que a renda per capita é manifestamente superior a ½ do salário mínimo, 

ainda que sejam excluídos da composição familiar o benefício assistencial 

da companheira e a renda da filha maior de idade, consoante consolidado 

entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal. 4. A ausência de 

comprovação do atendimento de um dos requisitos exigidos pela Lei 

8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo social. 

Desnecessária, portanto, a realização de laudo médico pericial. 5. Postos 

assim os fatos, forçoso concluir que a sentença deve ser anulada. Uma 

vez presentes os requisitos do art. 515, § 3º, o julgamento do mérito é 

medida que se impõe. 6. Deferida a gratuidade de justiça requerida na 

inicial, condeno o autor nos honorários de advogado que arbitro em R$ 

724,00, ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de 

pobreza da autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará 

prescrita, com base no art. 12 da Lei nº 1.060/50. 7. Apelação 

parcialmente provida para anular a sentença e, presentes os requisitos do 

art. 515, §3º, CPC, julgar improcedente o pedido do autor, nos termos dos 

itens de 4 a 6.” (AMS 0040917-95.2010.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ 

FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

p.60 de 16/09/2014) Assim, resta evidenciado que a requerente não 

preenche o requisito objetivo previsto na Lei nº 8.742/93 para percepção 

do benefício de amparo assistencial, razão porque a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial e, em consequência, julgo extinto o feito com 

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

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

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

pretendido, ficando suspensas tais condenações, em face do disposto 

nos artigos 11, § 2º, e 12, amos da Lei nº 1.060/50, por se tratar de parte 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Incabível o reexame 

necessário, por não haver sucumbência estatal. Publique-se e registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de julho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000522-16.2017.8.11.0007. AUTOR: 

HELIO RIBEIRO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. HÉLIO RIBEIRO DA SILVA, devidamente qualificada e 

representada nos autos, propôs a presente “Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em 

síntese, que se encontra incapacitada para o trabalho de forma definitiva, 

razão pela qual entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Com a inicial 

(ID. 4963254) forma encartados documentos via Sistema PJE. Recebida a 

inicial ao ID. 4966546, oportunidade em que foi determinada a realização 

de perícia médica, bem como postergada a apreciação do pedido de tutela 

antecipada. Laudo pericial acostado ao ID. 10461658. A Autarquia Federal 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e 

no mérito aduziu que a autora não comprovou fazer jus a concessão do 

benefício previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência 

dos pedidos constantes na inicial (ID. 11198075). A parte autora 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 12155423. Acerca do laudo 

pericial a parte autora manifestou-se ao ID. 13899385, bem como a parte 

ré ao ID. 14047715. Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação previdenciária proposta por 

HÉLIO RIBEIRO DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez conforme grau de 

incapacidade. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, 

esta não merece prosperar, pois o pedido do benefício na via 

administrativa se deu em 22.04.2013, e a ação foi ajuizada em 24.02.2017, 

portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da ação. Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do 

mérito. A Lei nº 8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício 

previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado 

que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) 

contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado. O art. 

42 e seguintes da referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao 

beneficio da aposentadoria por invalidez, quais sejam: 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. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; 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. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 
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em concreto. Submeteu-se o requerente à perícia médica, sendo que o 

expert, Dr. Charles Miranda Medeiro (CRM/MT 3253) constatou que o autor 

sofre de “discopatia cervical e lombar”, além de afirmar que a parte autora 

está incapacitada de forma total e permanente para suas habituais 

atividades. De acordo com o laudo pericial, após análise clínica e exames 

complementares, a parte autora está incapacitada para exercer seu labor 

e essa incapacidade é permanente. Quanto à qualidade de segurada da 

previdência e carência, a parte autora deveria comprovar a contribuição 

no período de 12 (doze) meses anterior ao requerimento do benefício, o 

que foi feito. Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade da parte 

autora se agravou após sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada 

a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos termos do 

art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte autora 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. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a parte autora, 

com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do requerimento na via 

administrativa (22.04.2013), o que faço com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ultimo pedido de prorrogação do benefício na 

via administrativa (22.04.2013), corrigidas monetariamente até a data do 

efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao 

mês. ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em favor da 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por 

invalidez com renda mensal a ser calculada pela Autarquia Federal, uma 

vez que presente a verossimilhança nos próprios fundamentos desta 

sentença e o periculum in mora na natureza alimentar do benefício 

pleiteado. Isento de custas e despesas processuais, por se cuidar da 

Fazenda Pública, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Entretanto, condeno o INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre as 

parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto 

no artigo 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de determinar 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor 

da condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Número do CPF: 581.257.441-34. Nome da Mãe: Rita 

Ribeiro da Silva. Nome do Segurado: Hélio Ribeiro da Silva. Endereço do 

Segurado: Rua Itaúba, quadra 27, lote 06, bairro Jardim Universitário, Alta 

Floresta/MT. Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda 

Mensal: A ser calculado pelo INSS. Data do início do Benefício-DIB: 

22.04.2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-73.2016.8.11.0007
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LEONILDE ANTONIA PINAFFI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001484-73.2016.8.11.0007. AUTOR: 

LEONILDE ANTONIA PINAFFI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação nominada de “Ação 

Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural com Pedido de Tutela 

Provisória” ajuizada por LEONILDE ANTÔNIA PINAFFI em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua 

qualidade de trabalhadora rural. Com a inicial (ID. 4547180) foram colididos 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 4566398, foi 

determinada a citação da Autarquia Ré, oportunidade em que houve a 

designação de audiência de instrução e julgamento. Termo de audiência de 

instrução e julgamento ao ID. 5056142. Ao ID. 14470764 certificou-se a 

inércia da Autarquia ré em contestar a presente ação. Ao ID. 12079708 a 

parte autora pugnou pela procedência da demanda e, declaração de 

revelia da Autarquia ré. Após, vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação previdenciária 

proposta por Altiva Vieira da Costa em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, objetivando a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade. Tendo em vista o teor da certidão de ID. 

14486217, decreto a revelia do réu, consignando que a revelia não induz 

os efeitos preconizados no artigo 344 do Código de Processo Civil, por se 

tratar a parte ré de autarquia federal e dada a indisponibilidade do 

interesse público. Sem devaneios desnecessários, impende salientar que 

a autora não logrou êxito em comprovar a sua condição de trabalhadora 

rural na qualidade de segurada especial. É que a parte autora só instruiu 

os autos com os seguintes documentos: a) carteira de trabalho sem 

anotações; b) certidão de registro civil datada em 17 de julho de 1984, 

TOTALMENTE inlegível; c) Declaração de Exercício de Atividade Rural, 

emitida pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alta 

Floresta/MT, que faz menção de que a parte autora registrou-se no 

sindicato em 13 de novembro de 1984; d) Comprovante de pagamento de 

mensalidades atrasadas do período de julho de 1986 ao mês de dezembro 

de 2015 em favor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alta 

Floresta/MT; e) Contrato de Comodato de Imóvel Rural datado em 29 de 

maio de 1986; f) Contas de energia em nome de terceiro, e g) Nota fiscal 

referente à venda de mercadoria (milho), datada em 18 de março de 2016, 

assim, a autora instruiu os autos apenas como documentos 

extemporâneos ao período de carência anterior ao requerido 

administrativo. Assim, uma vez que a parte autora não demonstrou início 

de prova material, sendo vedado prova exclusivamente testemunhal, 

conforme orienta a súmula 149 do STJ, opera-se a preclusão 

consumativa. Cumpre salientar que para obtenção da aposentadoria rural 

é necessária cumprir os requisitos do artigo 48 da Lei 8.213/91, entre eles 

o exercício de atividade rural em regime de economia familiar e idade 

mínima de 60 anos para homem e 55 para mulher. No caso em tela, 

paira-se a incerteza dos fatos narrados na petição inicial, vez que 

cabendo à parte autora comprovar o alegado, deixou de fazê-lo, seja pela 

ausência de documentos, seja pela prova testemunhal. Logo, diante do 

cenário apresentado, não resta alternativa senão a improcedência do 

pleito. Nessa senda é a orientação jurisprudencial: “Não havendo um 

conjunto probatório harmônico, eis que as provas colacionadas pelas 

partes são contraditórias, exsurge a ausência de suporte legal para a 

concessão da aposentadoria rural por idade vindicada”. (TRF – 1ª Região 

– AC 2006.01.99.016135-5/MT, Desembargador Federal Carlos Moreira 

Alves, DJ de 20.07.2006) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. 

NÃO-COMPROVAÇÃO. Ausente prova do desempenho de atividade rural 

na condição de segurado especial no período equivalente à carência, 

improcede a pretensão de concessão de aposentadoria por idade”. (TRF4 

- APELAÇÃO CIVEL: AC 9999 RS 0000273-20.2011.404.9999. Relator(a): 

RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA. Julgamento: 10/03/2011. Órgão 

Julgador: QUINTA TURMA. Publicação: D.E. 24/03/2011) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Incabível condenação em custas e 

honorários advocatícios, uma vez que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 03 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Sentença

PROCESSO Nº:4135-41.2015.811.0004(CÓD. 200581)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

por meio do qual o Sr. Registrador de Imóveis encaminha para averiguação 

a Matrícula nº 21.229, noticiando a existência de dois imóveis com o 

mesmo número de matrícula. 2. O primeiro imóvel, com área de 1.120,00 

hectares, no lugar denominado Fazenda Estrela D’alva, é protegido pela 
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Matrícula nº 21.229 (fl. 5), que supostamente seria originária da Matrícula 

20.834, atualmente pertencente à Andonis Gonçalves Júnior. 3. O 

segundo imóvel, com área de 375m², referente a um lote de terras situado 

na zona urbana de Nova Xavantina/MT, protegido pela Matrícula nº 21.229 

(fl. 6), originário da Matrícula 19.476 e nela consta averbação de venda 

para a matrícula nº 21.229. Atualmente encontra-se encerrada, em razão 

de transferência para o Cartório do 1º Ofício de Nova Xavantina/MT. 4. No 

tocante ao imóvel descrito no item "1" (fl. 05), o Sr. Registrador salienta 

que, embora conste que é proveniente da Matrícula nº 20.834, não consta 

nesta Matrícula alusão à transferência de área para a Matrícula nº 21.229 

(fl. 5). 5. Em relação ao Protocolo nº 86.978, mencionado no R-03 da 

Matrícula (fl. 5v), refere-se à Luzia Gonçalves de Souza (fl. 17) e à 

Matrícula nº 22.772 que não têm qualquer relação com a questão posta 

nos presentes autos.

 6. Ressalta o Sr. Registrador que a Matrícula desse imóvel estava dentre 

aquelas apreendidas no ano de 2007 pela Operação "Lacraia" da Polícia 

Federal, que investigava fraudes ao Registro Público. 7. No tocante ao 

imóvel descrito no item "2" (fl. 06), consta que é originário da Matrícula nº 

19.476, então de propriedade do Município de Nova Xavantina/MT, sendo 

que nesta Matrícula, consta a Av. 26 (fl. 12v) que tem remição a 

transferência de 375m² da área do imóvel para a Matrícula nº 21.229 (fl. 

06). 8. Na matrícula nº 20.834(fls. 07/09) não consta averbação de venda 

para a matrícula nº 21.229. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

05/17. 9. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos: 

fls. 28, 31/32, 35/40, referentes ao arquivo de conhecimento das 

matrículas. 10. Consta manifestação do representante do Ministério Público 

às fls. 47/48, onde pugnou pelo bloqueio da Matrícula nº 21.229 – Livro nº 

02, que protege a área de 1.120,00 hectares nos moldes do art. 214, § 3º, 

da Lei nº. 6.015/73, restando aos interessados que busquem pela via 

judicial adequada, a comprovação de eventual direito. 11. Os proprietários 

atuais e primitivos foram intimados a se manifestar, porém, não o fizeram. 

12. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 13. É O RELATÓRIO. 

14. DECIDO. 15. Inicialmente, cumpre destacar que, muito embora seja 

oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida não 

corresponde a típico exercício da função judicial, posto que este Juízo 

atua como Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados 

buscar a via contenciosa para proteção de seus interesses. 16. Com 

efeito, sabe-se que o Juiz na Direção do Foro é incompetente para 

processar e julgar os pedidos de nulidade e/ou cancelamento dos 

registros públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos 

termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 26. Ressalto, que após análise de 

toda a documentação acostada, verifica-se a existência de dois imóveis 

com a mesma matrícula, violando, portanto, o Princípio da Unitariedade 

Matricial (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), que prescreve que 

cada matrícula corresponderá a único imóvel. 27. Além disso, verifica-se 

que as inconsistências apresentadas no imóvel descrito no item "1" (fl. 05) 

apontam indícios de fraude ao Registro Público. 28. Isso porque, como bem 

relatado pelo Sr. Registrador, consta que essa Matrícula seria originária da 

Matrícula nº 20.834 (08-09), entretanto, nesta, não consta qualquer alusão 

à transferência de área para a Matrícula nº 21.229. 29. Por outro lado, no 

tocante ao imóvel descrito no item "2" do relatório, não verifico elementos 

suficientes para apontar nulidade de pleno direito, já que sua cadeia 

dominial se encontra correta, e também já foi transferido para Nova 

Xavantina(fls. 6). 30. Além disso, os documentos existentes no arquivo de 

conhecimento correspondem à descrição desse imóvel; razão pela qual, 

nessa seara inaugural, não é necessário aplicar medida acautelatória com 

relação ao imóvel descrito no item "2". 31. Diante do Exposto, no uso do 

poder geral de cautela, embasado no art. 798 do Código de Processo Civil, 

e em respeito ao Princípio da Unitaridade Matricial, DETERMINO QUE SE 

MANTENHA O BLOQUEIO da Matrícula nº 21.229 do Registro de Imóveis de 

Barra do Garças – MT, atinente ao imóvel descrito no item "1" (fls.05), com 

área de 1.120,00ha, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que 

não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, 

permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos na 

forma da lei. 32. Expeça-se Mandado de Bloqueio da Matrícula n.º 21.229 

com área de 1.120 ha. 33. Quanto a matrícula n.º 21.229 com área de 375 

m², se encontra regular. 34. Publique-se o teor desta decisão no DJE. 35. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. 36. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE. 

Barra do Garças, 8 de agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

JUIZ DE DIREITO

AUTOS N°10281-69.2013.811.0004 (CÓDIGO 176323) 1.Trata-se de 

Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis 

desta Comarca de Barra do Garças, para averiguações quanto a 

regularidade das matrículas n° 40.818 e n° 40.819 – Livro 02. 2. Informa o 

oficial registrador acerca de inconsistências nos protocolos nº 113.265 e 

114.316 e ausência de assinatura nas escrituras públicas de compra e 

venda por parte do Sr. IVANOR SANTO VENTURIN. 3. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 06/27. 4. Às fls. 32/48, a parte interessada, 

IVANOR SANTO VENTURIN, arguiu que a inconsistência apontada pelo 

Registrador é ato de procedimento interno do Cartório, tendo em vista que 

a cadeia dominial das referidas matrículas tem consistência. 5. Alega ainda 

que desconhece o fato da ausência de sua assinatura na escritura 

pública de compra e venda, pois escriturou seu imóvel perante o 

Escrevente, o qual possui fé pública para validade do negócio jurídico. 6. 

Afirmou que o bloqueio das matrículas será medida desproporcional e que 

trará prejuízo às partes, uma vez que o impetrante está adimplente com 

todas as obrigações que oneram as matrículas supracitadas e que o 

imóvel está cumprindo sua função social. 7. Por fim, requereu o 

indeferimento do bloqueio das referidas matrículas, e que sejam 

determinadas correções e retificações necessárias ao saneamento da 

omissão/erro do Cartório de Registro de Imóveis local. 8. Após solicitação, 

foram juntados diversos documentos às fls. 42/48, 57, 60/v, 93/102, 

119/131. 9. Conforme decisão à fl. 51 foi deferido o pedido de retificação 

feito pelo Oficial Registrador, à fl. 49, em razão do número das matrículas 

ter sido citado erroneamente na inicial (40.818 e 40.819), sendo informado 

o número correto das matrículas, qual seja, 49.818 e 49.819. 10. Instada a 

se manifestar, a representante do Ministério Público, às fls. 105/106, 

pugnou pelo bloqueio das Matrículas nº 49.818 e nº 49.819 – Livro 02, nos 

moldes do art. 214, § 3º, da Lei nº. 6.015/73, restando aos interessados 

que busquem pela via judicial adequada, a comprovação de eventual 

direito. 11. Nota-se que apesar de intimados por edital para manifestarem, 

os demais interessados se mantiveram inertes, conforme certidão de fl. 

86. 12. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 13. É o relatório. 

Decido. 14. Matrícula nº 49.818 (fls. 07/v). A matrícula nº 49.818 refere-se 

a um imóvel rural com área de 265 ha, localizado neste município, no lugar 

denominado "Fazenda Paraná I" de propriedade primitiva de MARCO 

AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS, aberta aos 22 de julho de 2005. Consta 

ter origem registral na matrícula nº 40.936. 15. Matrícula nº 40.936 (fls. 

08/v). A matrícula nº 40.936 refere-se a um imóvel urbano com área de 

500 ha, localizado neste município, no lugar denominado "Fazenda Boa 

Lembrança", de propriedade primitiva de MARCO AURELIO RIBEIRO DOS 

SANTOS BICUDO. Na matrícula nº 40.396 consta averbação de venda 

para as matrículas nº 49.818 e nº 49.819. Consta ser originária da 

matrícula nº 32.111. 16. Matrícula nº 32.111 (fls. 09/v). A matrícula nº 

32.111 refere-se a um imóvel rural com área de 1.000 ha, localizado neste 

município, no lugar denominado "Fazenda Estrela da Serra", de 

propriedade primitiva de FAÉ S/A – FLORESTAL AGRÍCOLA E 

EXPORTADORA E AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 

Na matrícula nº 32.111 consta a abertura da matrícula nº 40.936. 17. 

Matrícula nº 49.819 (fls. 06/v). A matrícula nº 49.819 refere-se a um imóvel 

rural com área de 235 ha, localizado neste município, no lugar denominado 

"Fazenda Paraná II", de propriedade primitiva de MARCO AURELIO RIBEIRO 

DOS SANTOS BICUDO. Consta ter origem registral na mesma matrícula nº 

40.936 (acima descrita) e nela consta averbação de venda e abertura da 

matrícula nº 49.819. 18. Quanto à matrícula nº 49.818, no que tange ao 

R-01 constata-se que o respectivo protocolo nº 113.265 não se refere à 

Escritura Pública de Compra e Venda celebrada pelo Sr. IVANOR SANTOS 

VENTURIM, contendo o registro nome de terceiro alheio à relação negocial, 

além de constar outra matrícula. Portanto, é essencial inferir que há 

aparente irregularidade que enseja adequado provimento jurisdicional. 19. 

Em relação à matrícula nº 49.819, comprova-se que está registrado sob o 

mesmo protocolo irregular apontado acima, de nº 113.265. Quanto ao 

R-02, cumpre informar que o respectivo protocolo nº 114.316 está de 

acordo com o registrado na serventia. 20. Diferentemente do que alegado 

pelo Sr. IVANOR SANTO VENTURIN, a assinatura faltante é a do vendedor 

Marco Ribeiro dos Santos Bicudo (fls. 93/102). 21. Ou seja, nas Escrituras 

Públicas de Compra e Venda que deram causa à abertura das matrículas 

nº 49.818 e nº 49.819 não consta a assinatura do vendedor Marco Ribeiro 

dos Santos Bicudo (fls. 93/102), apenas do comprador IVANOR SANTO 

VENTURIN. 22. Portanto, diante de tais constatações conclui-se que há 

aparente irregularidade na abertura das matrículas nº 49.818 e nº 49.819, 

condição que pode levar ao cancelamento/anulação/retificação dos 

Registros, porém, não compete à direção do Foro fazê-lo. 23. Dessa 
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maneira, entendo cabível o bloqueio administrativo do registro público pelo 

Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a 

fim de garantir a preservação do interesse público, dos direitos de 

terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 24. Com base 

nestes fundamentos, é competência do Juiz Diretor do Foro a aplicação da 

medida acautelatória de bloqueio de matrícula irregular, até que as 

irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 25. 

DISPOSITIVO. 26. Assim, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e art. 

292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro 

para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 27. Posto isso, no uso do poder 

geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade 

e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio das 

matrículas nº 49.818 e nº 49.819 – Livro 02, a fim de se evitar lesões de 

difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o registrador que não 

poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização pelo 

Juízo Cível competente. 28. Expeça-se mandado de averbação ao Cartório 

do 1º Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio 

das matrículas nº 49.818 e nº 49.819. 29. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. 30. Publique-se a decisão no DJE. 31. Decorrido 

o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 13 de agosto de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176524 Nr: 10517-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa de Queiroz, Delzuita Ferreira da 

Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Gustavo Mendonça 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 

3.166-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Kassyo 

Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 179, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos. 1. REPUTO sanadas as questões 

processuais, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, bem 

como das procurações e manifestações já juntadas aos autos. 2. DEFIRO 

a produção de provas orais consistentes na oitiva de testemunhas das 

partes, com fundamento no art.370, CPC/2015 e, desde já, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 19 DE SETEMBRO DE 

2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), cujo rol já foi 

apresentado nos autos, fls. 168 e 169. 3. CABE AO ADVOGADO DA 

PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO 

DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art.455, §1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO 

DO JUÍZO. A inércia na realização da intimação a que se refere importa 

desistência da inquirição da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015). 4. A 

parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015). 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56643 Nr: 590-75.2006.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Sypriano de Carvalho, Esperança Souza 

Carvalho, Virgilina Mathias Sebba, Rodrigo Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONÍZIO BARBOSA, José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 909-14.2004.811.0004

 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: Dionísio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Aires Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Ozair Silva Proto - 

OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

1.Com fundamento no art.73, §2º, CPC/2015, a fim de evitar qualquer 

posterior alegação de nulidade ou até mesmo ajuizamento de embargos de 

terceiro, CITE-SE a esposa do requerido José Roberto no endereço 

declinado na contestação.

2.Havendo preliminares, INTIME-SE o autor para, querendo, ofertar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.Não apresentada a defesa ou decorrido o prazo da impugnação, 

conclusos para saneamento. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273120 Nr: 3025-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, TÂNIA DE FÁTIMA FANTE CRUZ - 

OAB:3.378

 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.

2. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192469 Nr: 11995-30.2014.811.0004

 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: Presidente Hotel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Said Abdalla Awwad, Firas Omar Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. DETERMINO seja realizada nova tentativa de citação pessoal do 

requerido, nos endereços de fl. 53.

3. Infrutíferas as tentativas, DETERMINO desde já a citação por hora certa 

do requerido, no endereço residencial deste, constante à fl. 53, devendo o 

Oficial de Justiça cumprir todos os passos dos artigos 252 e 253 do 

CPC/2015.

4. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica ao requerido, dando-lhe de tudo 

ciência, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do 

mandado aos autos (art. 254, CPC/2015).

5. Cite-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284210 Nr: 9618-47.2018.811.0004

 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: Divino Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação envolvendo as partes acima nominadas, por meio da 

qual o autor afirma ser titular da unidade consumidora nº. 6/2600198-2, 

tendo sido surpreendido com a fatura de energia elétrica referente ao mês 

de junho de 2018, com vencimento em 10 de julho, calculada em R$ 713,13 

(setecentos e treze reais e treze centavos). Assevera que foi informado 

administrativamente que no mencionado mês seria realizada a troca do 

relógio, o que não ocorreu por falta de indicativos de que estaria com 

defeito, sendo o montante apurado decorrente de uma maior média de 

consumo não paga. Em sede de tutela de urgência, requer seja 

determinado à parte ré que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica, sob pena de multa diária.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): 

i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 4. No caso em apreço, embora não tenha sido juntada cópia do 

procedimento administrativo e relatório referente à visita técnica, não há 

óbice no deferimento da medida pleiteada, haja vista que, conforme 

declarações da parte autora, sequer foi realizada vistoria no local.

 5. E sendo assim, considerando tratar-se de análise feita em juízo de 

cognição sumária, tem-se suficientemente comprovados os requisitos 

necessários ao acolhimento do pedido liminar, visto que o extrato juntado à 

fl. 16 representa o histórico de contas do autor, por meio do qual se 

observa que o valor discutido se encontra em dissonância com as outras 

onze faturas anteriores, representando um acréscimo de 

aproximadamente 06 vezes em relação ao valores anteriormente 

apurados.

6. Destarte, demonstrada está a probabilidade do direito alegado, enquanto 

o perigo da demora se consubstancia no risco de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, já que isso indiscutivelmente pode 

acarretar sérios transtornos à parte autora.

7. Registre-se que a parte ré é capaz de suportar a suspensão da 

cobrança até ulterior deliberação, bem como que o deferimento da tutela 

de urgência não significa a procedência da pretensão inicial, mas apenas 

a segurança de uma futura eficácia de tutela definitiva.

 DISPOSITIVO

8. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

SUSPENDER a cobrança da fatura atinente ao mês de junho/2018 (fl. 22- 

Unidade Consumidora 6/2600198-2), devendo a parte ré se abster de 

interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito 

discutido nos presentes autos e, caso já tenha sido realizada a 

suspensão, RESTABELEÇA o serviço ao usuário, no prazo de 24 horas.

9. FIXO, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para o caso de descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 

536, §1º, do CPC/2015.

10. CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 16 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

11. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com 

a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 12. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98, §3º, CPC/2015.

13. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268488 Nr: 18396-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdCLR, GPCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHRF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos da infante está resguardado, bem 

como o parecer do Ente Ministerial (fls. 33/34), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 30/31, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191614 Nr: 11450-57.2014.811.0004

 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: Maria Eunice Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Correa da Silva, Maria 

Eurides Aguiar da Silva, Edilson Aguiar da Silva, José Aguiar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166-A, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, 

Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE, pessoalmente, a Inventariante para que se manifeste acerca 

dos documentos de fls. 105/119, bem como promova o andamento do feito 

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

pena de remoção.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92482 Nr: 6294-64.2009.811.0004

 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: Darci Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do falecimento da Inventariante (companheira do falecido/autor 

da herança), bem como da manifestação de fls. 120, NOMEIO como 

Inventariante o Sr. GILBERTO ARAÚJO LIMA, filho do falecido/autor da 

herança.

2. INTIME-SE o nomeado para prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 617, p. único, CPC/2015).

3. Prestado o compromisso, DETERMINO a juntada das certidões negativas 
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das Fazendas Públicas, no prazo de 10 (dez) dias e, no mesmo período, 

seja aportado nos autos o plano de partilha.

4. Após, CITEM-SE os herdeiros da Sra. DARCI RODRIGUES DE SOUSA, 

indicados às fls. 120 para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

5. Em seguida, ABRA-SE vista ao Ministério Público para, querendo, 

manifestar-se.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239594 Nr: 15963-97.2016.811.0004

 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: OSMAR XAVIER SILVA SOUSA

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 20.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, CONDENO a Requerida no pagamento da indenização 

securitária em favor do Requerente, OSMAR XAVIER DA SILVA DE 

SOUSA, correspondente ao valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), devendo incidir os juros de mora a contar da 

citação (24.01.2017) e correção monetária pelo IPCA desde a data do 

sinistro (06.09.2015).21.Tendo em vista a sucumbência da parte 

Requerida, CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015.22.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.23.Expeça-se o necessário.24.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 684 Nr: 243-28.1995.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Presidente Hotel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Estrela de Móveis e 

Eletrodomésticos, Daes Sad Haj Abdallah Awwad, Faruk Said Haj Abdallah 

Iah Awwad, Imobiliária Dinâmica Ltda, Kifaya Abdallah Osman Mohamad, 

Estrela Distribuidora de Eletrodomésticos Ltda, Omar Said Abdalla Awwad, 

Rugaia Abdelmagid Ali Zaben, Mohamad Faruk Said, Wahib Faruk Said, 

Firas Omar Said, Aiham Faruk Said, Bilal Daes Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUBER PIRES PIMENTEL - 

OAB:46206, Cláudio da Silva Ferreira - OAB:32958/GO, Dennis 

Machado da Silveira - OAB:MT 5.752, Marcos José de Jesus Porto 

- OAB:18425/GO, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO

 8.Ante o exposto, DEFIRO o pedido do executado de fls. 2.186/2.187 e 

DETERMINO a realização de nova avaliação do imóvel penhorado à fl. 

2.165, com fulcro no art. 873, I, do CPC/2015, devendo o avaliador se 

atentar às disposições do art. 872, CPC/15, especialmente relacionadas à 

possibilidade de desmembramento do imóvel. 9.Para tanto, NOMEIO como 

perita a Sra. DORALICE FERREIRA DE ABREU, podendo ser encontrada na 

Imobiliária Pedra, Av. Min. João Alberto, 381 - Centro, nesta 

cidade.10.INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

CPC/2015).11.INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua 

proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).12.Em caso de resposta 

negativa, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.13.No caso de 

aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, INTIME-SE as 

partes, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias, depositem cada uma 

50% do valor relativo aos honorários, já que ambas requereram a 

realização de perícia, sob pena de preclusão.14.Efetuado o depósito dos 

valores relativos aos honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o 

expert nomeado, com cópia dos quesitos formulados, para realizar a 

perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da 

intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato o mais breve 

possível, facultado o levantamento de 50%.15.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.16.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.17.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 647-64.2004.811.0004

 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: R.C. MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 VISTOS.

1. Uma vez que infrutífera a tentativa de cumprimento da medida de 

reintegração de posse, diante da não localização da área em questão (fl. 

138), DEFIRO, conforme requerido (fl. 401).

2. Sendo assim, EXPEÇA-SE novo mandado de Reintegração de Posse, 

nos termos do já disposto às fls. 371 e 384.

 3. Atente-se no momento da diligência, que deverá o senhor oficial justiça 

entrar em contato com o representante do exequente, ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, cujo telefone para contato indico como sendo (66) 

99988-2101.

4. Cumprida a diligência, INTIME-SE o exequente para que se manifeste 

acerca do cumprimento da medida e posterior arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67224 Nr: 764-50.2007.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Pereira de Souza Júnior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 VISTOS.

1. Verifica-se do teor da certidão de fl. 176 que a diligência do senhor 

oficial de justiça restou infrutífera, tendo em vista a informação de que a 

parte estaria viajando.

2. Considerando que se mantém a necessidade de regularização 

processual, DETERMINO que seja procedida nova intimação PESSOAL do 

embargante para que constitua novo patrono ao feito, bem como se 

manifeste acerca dos cálculos apresentados pelo embargado às fls. 

169/172.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229784 Nr: 8935-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdS, SGdS, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGCdTML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Correia Lima 

Linhares - OAB:OAB/GO : 22.504, Elisa Maria Alessi de Melo - 
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OAB:OAB/GO 34.461, IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - OAB:21.004-e, 

Maria Helena Bordini - OAB:25.708, STELLA CRISTINA QUEIROZ - 

OAB:91.318-MG, Suellen Coelho Benicio - OAB:Oab/GO 26.089, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Tatiana Accioly Fayad - 

OAB:Oab/GO nº 19400

 25.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito 

da demanda, na forma do art.487, I, CPC/2015, e consequentemente 

CONDENO a parte requerida no pagamento de reparação por danos 

morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para os senhores 

CHARLE RODRIGUES DOS SANTOS e SIRLENE GONÇALVES DA SILVA, 

pais de LUCAS RODRIGUES DA SILVA, com juros de mora no percentual 

de 1% a.m, a contar de 07/10/2016, e correção monetária pelo IPCA, que 

deve incidir a partir da publicação desta sentença.26.Dada a sucumbência 

da seguradora (pedido de dano moral) e, ainda, levando em conta o 

princípio da causalidade (pedido de obrigação de fazer), CONDENO a 

parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, 

conforme art.85, §2º, CPC/2015. 27.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243709 Nr: 1871-80.2017.811.0004

 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: Raimundo Pereira da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 16 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu 

advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. 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, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239139 Nr: 15591-51.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Roberto Vieira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de redirecionamento, eis que vedada a modificação 

de sujeito passivo (Súmula 392, STJ), sobretudo quando não se funda em 

fato superveniente ao ajuizamento da execução fiscal, como no caso dos 

autos, em que a pessoa a que pretende redirecionar supostamente reside 

no imóvel há mais de 20 (vinte) anos (fl.16).

2.INTIME-SE o Município para dizer se tem interesse no prosseguimento da 

execução em face do devedor constante da CDA ou requerer o que 

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

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41622 Nr: 735-05.2004.811.0004

 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: Jerônimo Sypriano de Carvalho, Esperança Souza 

Carvalho, Virgilina Mathias Sebba, Rodrigo Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Rosa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210100 Nr: 9619-37.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdO, DMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a documentação apresentada pela exequente às fls. 

65/68, DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo período de 60 

(sessenta) dias, conforme requerido.

2. Após, INTIME-SE a parte autora para que proceda com o andamento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273915 Nr: 3495-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HdSDP, MdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdPdA-M

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

1. Uma vez que arguidas preliminares, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 351, CPC/2015.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265754 Nr: 16622-72.2017.811.0004

 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: Fernando Lima de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues do Couto, Luiz Batista de 

Almeida, Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 VISTOS.

1. Tendo em vista que até presente momento não fora possível realizar a 

citação do requerido ZILMAR RODRIGUES COUTO, conforme certidão de 

fl. 59, DEFIRO o pedido retro, de fl. 69. Dessa forma, CITE-SE o requerido 

no endereço indicado à fl. 69.

2. Verificada o insucesso na realização da audiência de conciliação , 

conforme termo encartado à fl. 64, REDESIGNO audiência de conciliação 
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para o dia 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h45min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

 3. Ademais, cumpra-se conforme disposto à fl. 56.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204582 Nr: 6363-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comovel - Comercial Montealtense de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

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

OAB:SP 190.163, Ronny Hosse Gatto - OAB:SP 171.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as informações contidas em manifestação do 

exequente, de fl. 120/121, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a 

suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará 

suspensa a prescrição conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Ademais, DEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado no SCPC 

e no SERASA, com fulcro no art. 782, §3º, CPC/2015. OFICIE-SE à CDL 

local.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178989 Nr: 1022-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Rosimeiry 

Batista de Sousa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as informações contidas em manifestação do 

exequente, de fl. 88, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a 

prescrição conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160022 Nr: 427-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A Divisão de Couros, Wesley Mendonça Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Correa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aquiles Tadeu Guatemozim - 

OAB:SP 121.377, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Taís 

Sterchele Alcedo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as informações contidas em manifestação do 

exequente, de fl. 146, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a 

prescrição conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269877 Nr: 932-66.2018.811.0004

 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: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a postulação de fl. 40, DEFIRO o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º 

do CPC/2015. Ressalta-se que a parcela deverá ser depositada em juízo 

até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Com relação ao referido parcelamento, deverá presente decisão ser 

encaminhada Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 

06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 09 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. 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, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186577 Nr: 7519-46.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Siqueira de Carvalho, João Carlos Adamo 

de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios e, por conseguinte, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nos embargos à 

execução, rejeitando também o pedido de invalidade do título executivo 

extrajudicial (por inexistência de procuração com poderes especiais), 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, 

CPC/2015.16.Em razão da sucumbência total, CONDENO o embargante no 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

em favor do (s) advogados (s) da parte contrária, que FIXO em 10% sobre 

o valor da execução, devidamente atualizados pelo IPCA.17. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 29832 Nr: 637-88.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Lincoln de Campos, Jair José Cardoso, 

Cooperativa de Crédito Rural de Barra do Garças - 26.533.836/0001-45

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

ROSELMAR VICENTE DE LIMA - OAB:4471

 Vistos.

1.Hoje, em contato com a servidora Carmem da Central de Conciliação de 

Precatórios do Estado de Mato Grosso, foi solicitado o envio dos malotes 

enviados ainda no ano de 2016 para posterior vinculação dos valores a 
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este feito (e-mail anexo).

2.Nesses termos, AGUARDE-SE o prazo de 10 (dez) dias. Não procedida 

à vinculação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87539 Nr: 1498-30.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziana Pereira Bernardes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em face da discordância apresentada com relação ao débito existente 

(fls.134/136 e 139/143), foi determinada a intimação do Contador Oficial 

para apresentação dos cálculos, com base no acórdão de fls. 123, que 

alterou em parte a sentença de fls. 50/55.

2. Apresentados os cálculos pelo Contador Oficial (fls. 149/153) foi 

oportunizado à parte Requerida manifestar-se. No entanto, embora 

intimada quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 164.

3. Diante disso, torna-se preclusa qualquer alegação em sentido contrário, 

restando incontroversos os valores apresentados, motivo pelo qual, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 149/153 e DETERMINO o integral 

cumprimento das determinações contidas no item “2”, de fls. 137.

4. Com relação às alegações de fls. 160, INTIME-SE a parte Requerida 

para que comprove nos autos a data exata da implantação do benefício, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208392 Nr: 8557-59.2015.811.0004

 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): Gerson Rosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - 

OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Em cumprimento à determinação de fl. 1.184, impulsiono o feito para que 

seja intimado o requerido a apresentar alegações finais em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265960 Nr: 16761-24.2017.811.0004

 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): C. V. de Jesus - ME, Cristhiane Vieira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 136, impulsiono o feito para que 

seja intimado o requerido para se manifestar em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265398 Nr: 16421-80.2017.811.0004

 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: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 VISTOS.

1. Em análise ao sistema Apolo, verifica-se que a presente Ação guarda 

relação de conexão com outra de mesma natureza, qual seja a Ação 

Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico – Cód. 265400 e, no 

intuito de se evitar decisões contraditórias, bem como para se garantir o 

melhor interesse das partes, é necessário que sejam reunidas para 

análise conjunta.

2. Diante disso, APENSE-SE ao presente feito os autos da Ação 

Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico – Cód. 265400.

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a máxima urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246584 Nr: 3925-19.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isael Pereira de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 VISTOS.

1. ACEITO a recusa do perito nomeado às fls. 68/70 e, por consequência, 

NOMEIO como novo perito o Médico ortopedista DR. DALVO DA SILVA 

NASCIMENTO JÚNIOR – CRM-GO 5.762, já comprometido a realizar a 

avaliação pericial na data de 28 DE SETEMBRO DE 2018, às 7hs (Horário 

Oficial de Mato Grosso), nas dependências do fórum desta comarca, o 

qual pode ser encontrado na Av. T-2, nº 1462, Setor Bueno, Goiânia/GO, 

CEP: 74215-010, telefone: (66) 3401- 9039, para responder aos quesitos 

já formulados pela parte autora em fls. 71 e pela parte requerida em fls. 

45/46.

2. Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça, os quais ficarão sob o encargo da 

requerida, conforme fls. 68/70.

3. CIENTIFIQUE-SE o perito nomeado, por telefone, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe a ciência da nomeação, bem como que apresente 

a conta bancária para o depósito de valores. (Art. 465, §2º, CPC).

4. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores nos autos 

constituídos, para, querendo, indicarem assistentes técnicos, em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, CPC.

5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

6. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte requerida, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que 

deposite os valores relativos aos honorários.

7. Para a realização da perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

8. Apresentado o laudo pericial, DÊ-SE VISTA às partes para que se 

manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169373 Nr: 1429-56.2013.811.0004
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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: Eliane Fernandes da Fonseca Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Darlãn Martins Vargas - OAB:5.300B, Fabricio 

Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, Ítalo Gustavo de Almeida Leite 

- OAB:OAB/MT 7.413

 VISTOS.

1. Ao considerar a infrutífera diligência de intimação do perito nomeado às 

fls. 341, NOMEIO como novo perito Médico Neurologista indicado pela 

FORENSE LAB - Perícias & Consultoria (CNPJ N° 30.359.101/0001-14), a 

qual pode ser encontrada na Ed: Helbor Dual Business Office & Corporate, 

sala 1405 - Av. Dr. Hélio Ribeiro, N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 

78.048-250 - Cuiabá/MT, telefone: (65)98112-2338, e-mai l : 

contato@forenselab.com, para responder aos quesitos já formulados pela 

parte autora em fls. 330 e pelas partes requeridas em fls.328 e 331.

2. Ressalto que a parte requerida Expresso Maia Ltda ficará incumbida 

pelo adimplemento dos honorários periciais fixados em R$1.000,00 (hum 

mil reais), nos termos da decisão de fls. 324/326.

3. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores nos autos 

constituídos, para, querendo, indicarem assistentes técnicos, em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, CPC.

4. INTIME-SE a empresa nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como que apresente a conta bancária 

para o depósito de valores. (Art. 465, §2º, CPC).

5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

6. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte requerida, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que 

deposite os valores relativos aos honorários.

7. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.

8. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

9. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262189 Nr: 14370-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Edison Abreu Dias, Gilvan Ferreira de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de manutenção da posse.16.CITEM-SE os Requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).17.Nessa audiência 

as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.18.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, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 19.DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.20.DÊ-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público.21.Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235583 Nr: 13134-46.2016.811.0004

 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: Thomas Edison Abreu Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Ferreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Não havendo questões prejudiciais e nem vícios processuais, DOU O 

FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Por outro lado, como é fato público e notório a grande discussão com 

existência de conflitos sobre área da região que engloba os lotes dessa 

lide, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270561 Nr: 1387-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lares Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES 

ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GONÇALVES RIBEIRO - 

OAB:263339

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 43/57, são tempestivos. Outrossim, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação 

e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269640 Nr: 767-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslizangela Farias Belo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

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

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 54 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218857 Nr: 2096-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo Lopes Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayr Duarte de Lucena 

Ribeiro Magalhães - OAB:MT 12.843

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYR DUARTE DE 

LUCENA RIBEIRO MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

2096-37.2016.811.0004, Protocolo 218857, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168093 Nr: 11064-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Norte Comercio e Serviços de Produtos de 

Refrigeração Ltda, Antonio Lopes de Sousa, Marcos Roberto Cerqueira 

Rosa, Alfredo Julho dos Santos Coleho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ONÉLIA FRANCISCA 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 11064-95.2012.811.0004, 

Protocolo 168093, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202344 Nr: 5141-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti, Mariangela Medeiros Teixeira 

Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti, Clemes Maria 

Bevilacqua, Eduardo Nery Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da Silva, 

Cassia Bevilacqua Fuganti Pereira, Carlos Roberto Fuganti, José Carlos 

Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otavio Pereira Marques - 

OAB:22849-DF, João Pedro Marques - OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:MT 16.181-O, Franciella Trombetta - OAB:11298, Mirian Ribeiro 

Rodrigues de Mello - OAB:8798-A/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAYNÁ MARIA DE 

SOUSA SANTOS, para devolução dos autos nº 5141-83.2015.811.0004, 

Protocolo 202344, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 2793-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti, Mariangela Medeiros Teixeira 

Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti, CLEMES MARIA 

BEVILACQUA, Eduardo Nery Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da 

Silva, Cassia Bevilacqua Fuganti Pereira, Carlos Roberto Fuganti, JOSÉ 

CARLOS FUGANTI, INOVARE - Administradora em Recuperação em 

Falência, Mauricio Colle de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO ADOLFO BESS - 

OAB:1810/SC, João Otavio Pereira Marques - OAB:22849-DF, João 

Pedro Marques - OAB:3763/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - 

OAB:42506, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAYNÁ MARIA DE 

SOUSA SANTOS, para devolução dos autos nº 2793-39.2008.811.0004, 

Protocolo 79364, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160575 Nr: 1224-61.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Motor da Amazonia Ltda, Yamaha 

Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazielly 

Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Mituo Tsutsui - 

OAB:93982/SP, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 1224-61.2012.811.0004, Protocolo 

160575, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 2389-85.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ventura de Almeida, Leunice Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA CARLA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 2389-85.2008.811.0004, 

Protocolo 78953, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238614 Nr: 15226-94.2016.811.0004

 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: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYR DUARTE DE 

LUCENA RIBEIRO MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

15226-94.2016.811.0004, Protocolo 238614, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277987 Nr: 6031-17.2018.811.0004

 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: Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:OAB/MT 8.838-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

6031-17.2018.811.0004, Protocolo 277987, 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.: 252411 Nr: 7930-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenildo Batista Valadão, Marjorry Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dormecidio de Paula Ferreira, João Francisco 

Neto, SILVANI ALVES GONÇALVES, BETHANIA MONTEIRO DA SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 7930-84.2017.811.0004, 

Protocolo 252411, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225105 Nr: 5949-54.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22.433

 SENTENÇA

1. Compulsando os autos, verifico manifestação da exequente requerendo 

a extinção do feito em razão da quitação do débito, objeto da presente 

Execução Fiscal (fls. 27).

2. Assim, satisfeita a obrigação fiscal, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

 4. Com custas, pelo executado.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 6. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3550 Nr: 115-37.1997.811.0004

 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: Gilson Padua Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Espólio de João 

Barcelos Brum, Dolores Guimarães Brum, Mauro Borges Guimarães Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES, para 

devolução dos autos nº 115-37.1997.811.0004, Protocolo 3550, 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.: 2480 Nr: 1995-98.1996.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Barcelos Brum, Dolores Guimarães 

Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ENRICO CESARE MARIA DEL SOLDATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES, para 

devolução dos autos nº 1995-98.1996.811.0004, Protocolo 2480, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272773 Nr: 2825-92.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFABS, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a justificativa e documentos apresentados pelo 

executado são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida justificativa e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266436 Nr: 17028-93.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdM, ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BENTO 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 17028-93.2017.811.0004, Protocolo 

266436, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182688 Nr: 4408-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Martins Porto, CONFINANTE (LADO 

DIREITO), CONFINANTE (LADO ESQUERDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 1.033, § 1º da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe a este Juízo, via e-mail - bg.2civel@tjmt.jus.br - o resumo da 

inicial para podermos expedir o edital de citação, devendo informar nestes 

autos o envio de referido resumo.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177591 Nr: 11842-31.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Wesley de Jesus Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Editora e Distribuidora de Livros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE STÁBILE 

- OAB:251.594 SP

 Processo 11842-31.2013.811.0004 – Código 177591

Vistos.

Tendo em vista a não localização de bens pertencentes ao executado, 

suspenda-se a execução e o prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo de 01 ano sem que ocorra a localização de bens 
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penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199254 Nr: 3270-18.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp, Herica Christiana 

Martins Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 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. 413, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283914 Nr: 9410-63.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR VERISSIMO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 283914

Vistos.

Trata-se de procedimento que fora erroneamente autuado e distribuído a 

Terceira Vara Cível, uma vez o documento deve ser juntado aos autos 

6804-62.2018.811.0004, cód 279317.

Dessa forma, pede-se que volte a distribuição para ser juntado aos autos 

supramencionados.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 02 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175906 Nr: 9758-57.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Elisa Augusta Machado 

Martins, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Gilberto Romanato, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, Geraldo Martins do Carmo, Elisa 

Augusta Machado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Ercules Matos e Silva - OAB:159169, João Di Lorenze 

Victorino dos Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Luiz Carlos Estácio 

de Paula - OAB:84.493-SP, Munir El Arra de Paula - OAB:328.787/SP, 

Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921, Rosinea di 

Lorenze Victorino Ronqui - OAB:171.192/SP, Vlamir Bernardes da 

Silva - OAB:283.467-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERICO EUGÊNIO DA SILVA 

GAZZINEO - OAB:272393, Aroldo Joaquim Camillo Filho - OAB:SP 

119.016, Eduardo Arruda Alvim - OAB:118.685-SP, Jorge Ibanes de 

Mendonça Neto - OAB:136.506, José Manuel de Arruda Alvim Netto 

- OAB:12.363-SP, Maria Cristina Carvalho de Jesus - 

OAB:167891-OAB/SP, Raimundo Helder Pinheiro Júnior - 

OAB:OAB/RJ72198, Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921

 Processo 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de suposta 

omissão da decisão saneadora de fls. 856/857, que reconheceu a 

ilegitimidade ativa dos autores para pleitearem a anulação de contrato com 

pacto adjeto de alienação fiduciária celebrado entre o Banco Bradesco 

S/A e os réus Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato, 

assim como a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco no que tange a 

pretensões que versam sobre o contrato firmado entre os autores e os 

réus Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato.

É o suficiente relatório.

No caso vertente, a parte embargante afirma a presença de omissão da 

decisão, porém o que se pretende, por vias transversas, é espécie de 

juízo de retratação e discussão de matéria atinente ao mérito, o que torna 

inadequada a via eleita.

Cumpre esclarecer que a respectiva decisão, por sua natureza, não 

analisa a lide em si, como assim requer a parte embargante, mas apenas 

admite a continuidade da análise para se alcançar um provimento final de 

mérito acerca do que se discute, por meio de providências preliminares de 

fiscalização e constatação das condições da ação e dos pressupostos 

processuais, bem como das medidas para suprir eventuais falhas, sendo 

assim feito.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos e mantenho a decisão embargada por 

seus próprios fundamentos.

Além do mais, observa-se que a petição de fls. 1090/1142 é repetida 

daquela já juntada às fls. 967/1019, devendo ser desentranhada dos 

autos.

Quanto ao petitório de fls. 967:

 O pedido de reunião destes autos aos de código 268178 já foi analisado 

naqueles, o que o torna prejudicado.

Indefiro o pedido de item 1), pois não se desincumbiu os requerentes, de 

acordo com o artigo 561 do CPC, de provar a turbação ou esbulho 

praticado pelos réus.

Indefiro o pedido de item 2), uma vez que o Banco Bradesco S/A não mais 

compõe o polo passivo da demanda.

Indefiro o pedido de item 3) por ser estranho aos autos, haja vista que o 

objeto e as partes não integram a lide.

Indefiro o pedido de item 4) por estar precluso o requerimento de novas 

provas, além de que não versam os autos sobre direitos consumeristas.

Concernente aos pedidos de fls. 1133/1136:

 item a) diz respeito ao mérito da lide e, como tal, será analisada em seu 

respectivo momento;

 item b) indefiro, uma vez que partes e objeto não integram a lide;

 item c) diz respeito ao mérito e, como tal, será analisada em seu 

respectivo momento;

item d) deixo de analisar, tendo em vista que, reconhecida a ilegitimidade 

da parte autora em pleitear a anulação de contrato com pacto adjeto de 

alienação fiduciária celebrado entre o Banco Bradesco S/A e os réus, 

extinguiu-se tal pedido sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

VI, do Código Processual Civil. Portanto, tem-se em discussão apenas a 

validade do contrato realizado entre autores, Geraldo Martins do Carmo e 

Elisa Augusta Machado Martins, e réus, Gilberto Romanato e Eliana Moreira 

da Silva Romanato.

Observa-se a Serventia a petição de fls. 1144/1146.

Atinente à petição de fls. 1179/1181, indefiro o pedido de cancelamento da 

audiência designada, uma vez que reconheceu-se a ilegitimidade da parte 

autora em pleitear a anulação de contrato do qual não fez parte, e, com 

isso, extinguiu-se tal pedido sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VI, do Código Processual Civil. Portanto, tem-se em discussão apenas 

a validade do contrato de compra e venda realizado entre autores e réus.

Ressalta-se que estão preclusos os requerimentos para produção de 

provas diversas àquelas constantes nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 276751 Nr: 5252-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chubb do Brasil Companhia de Seguros, ACE 

SEGUROS S/A, Metropolitan Life Seguros & Previdência Privada S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 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 

devolução da carta de citação de fls. 77, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276463 Nr: 5055-10.2018.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, VFMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 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 ciência acerca do ofício de fls. 

51 encaminhado pelo Banco do Brasil S/A, informando da necessidade de 

comparecimento da parte interessada na agência de sua preferência, 

munido de documentos pessoais e comprovante de endereço, para 

abertura da conta corrente.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277256 Nr: 5575-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Castro Assis - 

OAB:131933/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277988 Nr: 6032-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Brum dos 

Santos - OAB:GO 10.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206411 Nr: 7401-36.2015.811.0004

 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: Mauro Rocha Amurim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

As fls. 847, foi proferida sentença, julgando o feito extinto sem resolução 

de mérito, que fora publicado via DJE no dia 08 de setembro de 2017, 

sendo o patrono do autor devidamente intimado.

As fls. 849 o feito foi impulsionado com carga para a Fazenda Pública, no 

dia 25 de setembro de 2017, para vistas dos autos, retornando a esta 

secretaria no dia 20 de outubro de 2017.

Assim, defiro o pedido do autor, intimando-o da sentença, para no prazo 

legal requerer o que entender nos autos.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61266 Nr: 4380-67.2006.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: EdJGdC, EdJGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 , HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor 

do crédito executado e determinando a forma para a execução: Para 

autora, expedir-se à na forma de precatório o valor de R$ 138.305,58, 

referente à indenização.Para o patrono da autora, Carlos Antônio Mecena 

de Oliveira, expedir-se à na forma de precatório o valor de R$ 29.595,84, 

referentes aos honorários sucumbenciais.Para o patrono da Autora, 

Sidnei Rodrigues de Lima, expedir-se à na forma de precatório o valor de 

R$ 29.595,84, referentes aos honorários sucumbenciais.Para o patrono da 

Autora, Carlos Antônio Mecena de Oliveira, expedir-se à na forma de RPV, 

o valor de R$2.022,06, referentes aos honorários sucumbenciais 

Determino que se requisite o pagamento do débito exequendo por 

Precatório, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio 

Tribunal Justiça de Mato Grosso.Expeça-se o necessário, analisando as 

diferentes formas de expedições de crédito.Após, mantenham-se os 

autos em arquivo provisório até a confirmação de quitação. Com a 

quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Barra do Garças, 23 de julho de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282785 Nr: 8757-61.2018.811.0004

 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: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT22217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, defiro a tutela de urgência pretendida, e 

consequentemente, suspendo a exigibilidade do crédito tributário cobrado 

no Auto de infração n° 002/ISSQN/2017.CITE-SE o Requerido para 

oferecer contestação no prazo 30 (trinta) dias, a partir da intimação 

pessoal de seus representantes legais, nos termos do art. 183, § 1º do 

NCPC, sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas 

pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Cite-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 232726 Nr: 11019-52.2016.811.0004

 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): APARECIDA DONIZETE DA SILVA QUINTINO, 

Aparecida Donizete da Silva Quintino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250620 Nr: 6675-91.2017.811.0004

 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: Silvia Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Cunha, JOSÉ PEREIRA 

CUNHA, Douglas Bessa Pereira, Maria Sônia Bessa Pereira, FERNANDO 

BESSA PEREIRA, GRAZIELLY BESSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE 

LIMA - OAB:24.796/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls.146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271448 Nr: 1925-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Luiza Moreira da Luz, 

Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176007 Nr: 9883-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronimar de Jesus Torres Me, Ronimar de 

Jesus Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85095 Nr: 8244-45.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, David 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 441.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283326 Nr: 9100-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gonçalves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271278 Nr: 1800-44.2018.811.0004

 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 Panamericano 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: JOSÉ ROBERTO ARANTES - 

OAB:398.646

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 95/128 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156374 Nr: 8650-61.2011.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFAOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)EDVALDO PEREIRA DA SILVA, OAB nº 12.552/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255764 Nr: 10083-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Nicolas Rojo Guizada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 
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pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283328 Nr: 9102-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovaci do Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282161 Nr: 8386-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADS, PADS, NAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ BARBEDO RIVELLI - 

OAB:242017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277256 Nr: 5575-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Castro Assis - 

OAB:131933/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cumpra-se, servindo cópia deste como mandado.

2. Comunique-se, via malote digital, o Juízo deprecante informando os 

dados destes autos para futuras comunicações.

3. Devidamente cumprida, devolva-se com as devidas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277988 Nr: 6032-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Brum dos 

Santos - OAB:GO 10.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, servindo cópia deste como mandado.

Comunique-se, via malote digital, o Juízo deprecante informando os dados 

destes autos para futuras comunicações.

Devidamente cumprida, devolva-se com as devidas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282785 Nr: 8757-61.2018.811.0004

 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: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOREIRA DA SILVA 

ABREU - OAB:OAB/MT22.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167934 Nr: 10849-22.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Diante das declarações tomadas em fl. 418, pelo comparecimento 

espontâneo de Balbina Prajo, determino confecção de relatório social, pela 

equipe credenciada no Fórum, a ser entregue em 10 (dez) dias, para 

avaliar o contexto familiar e o impacto do encarceramento neste contexto.

2. Com o laudo, vistas ao Ministério Público e Defensoria Pública

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276862 Nr: 5318-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade 

com o art. 408 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando 

JHONATHAN BATISTA PEREIRA como incursos nas penas dos art. 121, 

§2º, VI c/c §2º-A, inciso I e §7º, I c/c art. 14, II, do Código Penal (1º Fato), 

e art. 329, do mesmo códex (2º Fato), c/c art. 21, da LCP (3º Fato), na 

forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações do art. 5º, inciso III 

e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, e Lei dos Crimes Hediondos nº 

8.072/1990, a fim de que seja definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal 

do Júri.P.R.I.C.Outrossim, o acusado deverá aguardar preso a sessão de 

julgamento, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários 

à manutenção de sua prisão, quais sejam, a prova da materialidade e os 

indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a 

necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 413, § 3º). 

Exclua-se da capa dos autos e no sistema o nome de Salomão Rodrigues 

Montalvão, como vítima, vez que não estão sendo apurados fatos 

praticados contra sua pessoa. Operando-se a preclusão pro judicato, 

encaminhem-se os autos à Primeira Vara Criminal.Barra do Garças/MT, 10 

de agosto de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 102597 Nr: 7601-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Oliveira Sudré, Luiz Carlos Caldeira 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Lourival Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 Verifica-se que o delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, 

possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos. Nos termos do 

art. 107, do Código Penal extingue-se a punibilidade: Observando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, é forçoso reconhecer que ao réu seria a 

pena aplicada no mínimo ou em patamar próximo do mínimo, ou seja, não 

seria superior a 02 (dois) anos de reclusão, de modo que, o prazo 

prescricional seria de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do 

Código Penal. Pelo exposto, nos termos do artigo 109, inciso V, e artigo 

107, inciso IV, ambos do Código Penal, reconheço a prescrição antecipada 

da pretensão punitiva e DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do crime 

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, atribuída ao acusado Luiz 

Carlos Caldeira Resende. Verifica-se que o delito descrito no artigo 180, 

caput, do Código Penal, possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos. Observando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, é 

forçoso reconhecer que o réu teria sua pena aplicada no mínimo, não 

excedendo a 02 (dois) anos de reclusão. Observando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, é forçoso reconhecer que ao réu seria a pena aplicada 

no mínimo ou em patamar próximo do mínimo, ou seja, não seria superior a 

02 (dois) anos de reclusão, de modo que, o prazo prescricional seria de 

04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Da data do 

recebimento da denúncia (20.05.2013) até a presente data, constata-se 

lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, período em que não houve 

causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, fazendo-se 

necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do 

delito. Pelo exposto, nos termos do artigo 109, inciso V, e artigo 107, inciso 

IV, ambos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva 

e DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do crime previsto no artigo 

180, caput, do Código Penal, atribuída ao acusado Justino Oliveira Sudré.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. INDEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, eis que 

não demonstrada a sua hipossuficiência financeira. 2. Observando que a 

inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 usque 320 do CPC, 

não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do referido diploma legal, a 

recebo dando continuidade a prestação jurisdicional. 3. No que toca à 

inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 
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obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7. Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.
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(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/09/2018 Hora: 13:20 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMAR RODRIGUES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011952-20.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNOMAR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

8010086-11.2014.8.11.0004 Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o 

relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Em face do teor dos andamentos, temos que foi fixado 

prazo fatal, conforme consta do (s) evento (s) do processo, e percebe-se 

que a parte deixou de realizar medidas positivas para sequência da 

marcha, não sendo encontrado no endereço da exordial quando 

procurado para dar diligencias. Constado abandono, anoto que, 
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independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 485, §1º, 

do novel Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Quanto ao 

argumento de que o mencionado art. 51 possui aplicabilidade limitada ao 

processo de conhecimento, o mesmo não deve prosperar, haja vista que o 

art.485 citado também se encontra fora do capítulo destinado à disciplina 

do processo de execução. Além do mais, ciente a parte do dever de 

andamento, como é o caso dos autos, não realizado nenhuma atividade, o 

que materializa o abandono e consequentemente gera sucedâneo a 

extinção. Nesse sentido, ainda, temos que conforme dispõe o artigo 485, III 

do Novo Código de Processo Civil, o processo deve se extinguir. Não se 

trata tal comando de mera faculdade ou referencia exortativa, mas na 

verdade de situação imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da 

lei: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, 

senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar os atos 

que lhes competia, devendo sujeitar-se a julgo do ônus processual que lhe 

incumbia. Frise-se, por fim, que no processo o dever de dar sequencia a 

marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este dever gera a 

consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento da demanda 

sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência e o 

desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 

a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, 

III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos. Sem condenação de honorários e 

custas, 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, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO BATISTA DE JESUS (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 requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,23, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLFLEX PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 157,60, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ALEX 

FERREIRA DE ABREU - MT0018260A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/09/2018 Hora: 14:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) AURELIO 

TEIXEIRA SANTOS - MT24331/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/09/2018 Hora: 14:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/09/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DEYBSON 

IBIAPINO COSTA SANTOS - MT19171/O, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 25/09/2018 Hora: 15:20 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001364-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO HENRIQUE LEITE DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 19/09/2018 Hora: 13:20 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001383-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CARNEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JULIANO 

SGUIZARDI - MT0016483A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 21/09/2018 Hora: 13:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO RURAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA - MT17806/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 25/09/2018 Hora: 16:20 (Horario de Cuiaba), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNY KOCH DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY OAB - MT0021080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. GOMES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CORINTA 

MARIA DOS ARBUES NERY - MT0021080A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 21/09/2018 Hora: 14:40 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001969-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

LUZIA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALBERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARQUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(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 autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA GABRIELA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte para se manifestar acerca da continuidade do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEICIMAR ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte para se manifestar acerca da continuidade do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte para se manifestar acerca da continuidade do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MARTINS MORBECK (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 CAMILO & SILVA 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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006085-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390/O-O (ADVOGADO)

ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS OAB - MT6974/O 

(ADVOGADO)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937/O (ADVOGADO)

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930/O 

(ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO)

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006085-91.2017.8.11.0006 AUTOR: ALEX ALVES DE MATOS SILVA 

RÉU: PEDRO DANIEL PEREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/ Alimentos proposta por Alex Alves de 

Matos Silva em desfavor de Pedro Daniel Pereira, representado por sua 

genitora Tatiane Pereira, todos devidamente qualificados nos autos. Tendo 

em vista o laudo pericial de investigação de paternidade por exame de 

DNA acostado aos autos que conclui afirmativamente a paternidade do Sr. 

Alex Alves de Matos Silva em relação às crianças Pedro Daniel Pereira e 

Lucas Manoel Pereira, bem como o acordo entabulado pelas partes 

consoante termo de audiência de conciliação (ID 12606728), a extinção da 

presente ação é medida que se impõe. Diante do exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial, reconheço a paternidade para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes em audiência e a desistência do prazo recursal, 

JULGANDO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, uma vez 

que a medida alcançou o seu fim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Cartório de Registro de Pessoas desta Comarca, 

acrescentando na Certidão de Nascimento das crianças Pedro Daniel 

Pereira e Lucas Manoel Pereira o nome do Pai, Alex Alves de Mato Silva e 

dos avós paternos, Batista Ribeiro da Silva e Maria Ines Alves de Matos 

Silva, os quais passarão a se chamar Lucas Manoel Pereira Alves e Pedro 

Daniel Pereira Alves. Oficie-se a fonte empregadora do requerente para 

que proceda ao desconto em folha dos alimentos convencionados. Ciência 

ao Ministério Público. Sem custas. Intimem-se. Em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cáceres, 06 de agosto de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003999-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONESIA FRANCISCA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – 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. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018. RAMON 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003985-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA 

ESPERANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEZIO BRITO DE SOUZA (RÉU)

ESPOLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Primeiramente, INTIME-SE a parte autora 

para emendar a inicial para o fim de promover a qualificação de todos as 

pessoas mencionadas nas escrituras públicas que pretende ver 

declaradas nulas em razão de que futura sentença poderá atingir sua 

esfera jurídica, consignando-se prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2 - Promovida a emenda na forma 

determinada acima, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002477-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAURI FELIX DUTRA (RÉU)

 

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 18 de setembro de 2018 às 13hs30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003627-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

08/10/2018, às 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003195-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON FERREIRA BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 17 de setembro de 2018 às 13:30hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003204-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (REQUERIDO)

 

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 06 de setembro de 2018 às 14hs:30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195466 Nr: 727-02.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 195466

DECISÃO

1 – De início, tendo em vista a consulta realizada via sistema BACENJUD 

ter restado infrutífera, consoante espelho da resposta anexo, este juízo 

DEFERE o pedido de fl. 113 para o fim de realizar buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD (DIRPF, DOI e DITR) 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.

2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas 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.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172168 Nr: 7898-78.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBURCIO DIDIMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MERCÊDO DE ANDRADE 

MOREIRA - OAB:OAB/MG 59.382, WILLIAM BATISTA NÉSIO - 

OAB:OAB/MG 70.580

 III – Dispositivo

Forte nos fundamentos acima despendidos este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formuladas pelo embargante na petição 

inicial, com esteio no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com 

supedâneo no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, o que ficará 

suspenso em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC.

Por derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença ao processo de execução associado 

(n. 8202-14.2013.811.0006).

Transitada em julgado, sendo tomadas todas as providências, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cáceres-MT, 02 de agosto de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 9838-25.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RANZULI SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT, JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - 

OAB:16.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, notadamente 

manifestando-se quanto à devolução da missiva retro protocolada pelo 

causídico (fls. 122/122-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153185 Nr: 441-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DA SILVA ALVES ME, VIVIANY DA SILVA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 - A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD (fl. 57). Ocorre que credor deixou de trazer com a petição 

planilha atualizada do débito exequendo, sendo certo que o único valor 

para inserção no sistema fora indicado nos autos quando da distribuição 

da inicial, em 2013.

Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da parte que 

os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de fl. 57.

2 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 24 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171250 Nr: 7216-26.2014.811.0006

 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: AFFEMAT-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA E FARIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor indicado no 

demonstrativo de fl. 12, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento 

da demanda.

CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e 

de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.
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Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137542 Nr: 6867-28.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 137542

DESPACHO

1 – Considerando a juntada de cópia da sentença de improcedência 

prolatada nos autos dos embargos à execução (fls. 76/79), INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – No mais, DESENTRANHE-SE o documento de fl. 74, uma vez que não 

possui qualquer relevância com o vertente feito.

3 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161386 Nr: 9188-65.2013.811.0006

 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: EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE SOUZA 

DANELICHEN, VALMIR DE SOUZA DANELICHEN, VALNEIDE DE SOUZA 

DANELICHEN TONON, PAULO DE SOUZA DANELICHEN, ELAINE DE 

SOUZA DANELICHEN, GEISIANE DE SOUZA DANELICHEN E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA 

CATARINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, Tanielly 

Pastick Alves - OAB:22359/O

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil retifico a 

certidão com data de 01/08/2018 para INTIMAR a parte requerida, por meio 

de seu advogado legalmente constituído, para recolher a diligência para o 

oficial de justiça com o fim de cumprir o mandado de intimação para oitiva 

da parte, como solicitado em requerimento de fls.102/103. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. 

Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 18904 Nr: 416-02.2002.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO BORGES 

DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, pleiteie o que 

entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225289 Nr: 10869-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157718 Nr: 5428-11.2013.811.0006

 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): HENRIQUE KMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

BACENJUD NEGATIVO E/OU INSUFICIENTE

 PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, acerca do resultado negativo e/ou insuficiente da tentativa da 

penhora em dinheiro via BACENJUD (fls. 173/174-v), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85432 Nr: 964-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 85432 - DECISÃO DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada.4 – DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD. 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85432 Nr: 964-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bem encontrado via pesquisa RENAJUD (fls. 134). 

Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados da 

localização do veículo, visando incluir restrição de transferência e futura 

efetivação da penhora e remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possua interesse no aludido bem 

indicado na pesquisa ao sistema RENAJUD, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, promovendo o 

andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160351 Nr: 8154-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARA DANTAS PERES, SILVIO OLIVAS DA 

COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR LOPES PIVA, SANDRA 

LÚCIA LEITE CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

RENAJUD NEGATIVO

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, tendo em vista 

o resultado negativo da pesquisa RENAJUD retro efetivada (fls. 95/96).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160351 Nr: 8154-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARA DANTAS PERES, SILVIO OLIVAS DA 

COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR LOPES PIVA, SANDRA 

LÚCIA LEITE CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do pleito de fl. 93, cumpre consignar que já houve tentativa de 

penhora via Bacenjud (fls. 70/75). Diante disso, INDEFERE-SE, nesse 

ponto, o pedido formulado pela parte exequente, porquanto não houve 

demonstração pela autora da existência de indícios de que haveria 

numerário disponível em conta bancária da parte devedora ou fatos novos 

a demonstrar alteração do cenário fático que justificassem outra diligência 

no sistema Bacenjud.

2 – Por outro lado, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome 

da parte executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Havendo constrição patrimonial, 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).

 4 – Cumpridas 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.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6387 Nr: 299-50.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ, EGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 6387

DESPACHO

1 - Por conta do requerimento de fls. 217 formulado pela parte exequente, 

DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 03 (três) 

meses, contados da data do protocolo da aludida petição.

2 – Por oportuno, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte exequente, CERTIFIQUE-SE 

e remetam-se CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 9749-26.2012.811.0006

 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): JOÃO DE JESUS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

BACENJUD NEGATIVO E/OU INSUFICIENTE

 PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 
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Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, acerca do resultado negativo e/ou insuficiente da tentativa da 

penhora em dinheiro via BACENJUD (fls. 102/103-v), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR - PENHORA BACENJUD POSITIVA

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que manifeste, no prazo de 5 

dias, pleiteie o que entender de direito, acerca do resultado positivo da 

penhora em dinheiro efetivada no feito em tela via BACENJUD (fls. 

177/179).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85971 Nr: 1512-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:57363 PR

 CERTIDÃO

RECURSO INTERPOSTO - REMESSA AO TJMT

 Certifico que procedi à remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - TJMT, para fins de apreciação do recurso 

interposto.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164554 Nr: 1703-77.2014.811.0006

 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: LUIZ CLÁUDIO CABRAL PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte requerida/apelante é 

tempestiva (fls. 196/212-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

autora/apelada, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001253-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (AÇÃO MONITORIA) PRAZO 20 DIAS 

Expedido por ordem do(a) MM. RAMON FAGUNDES BOTELHO Dados do 

processo: Processo: 1001253-49.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

51.172,98; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: SELVIO ANEZIO 

FERREIRA ZAMBON PESSOA A SER CITADA (PARTE REQUERIDA): NOME: 

SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON, brasileiro, inscrito no CPF n. 

274.483.201-49, atualmente residente e local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA acima qualificada, 

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

MONITORIA que lhe foi proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, com o intuito de que, no PRAZO DE 20 DIAS, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresente MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA 

junto aos autos. RESUMO DA INICIAL: "Trata-se AÇÃO MONITÓRIA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em face de 

SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBOM. Dá-se a causa o valor de 

R$51.172,98 (cinquenta e um reais e setenta e dois reais e noventa e oito 

centavos)". Despacho/Decisão: Vistos etc. Recebo a petição inicial, uma 

vez preenchidos os seus requisitos essenciais.A pretensão contida na 

inicial visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem 

em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, consubstanciada em Contrato de Adiantamento a Depositante e 

de Contrato de Cheque Especial.Defiro a expedição de mandado de 

pagamento, concedendo à parte requerida o prazo de prazo de 15 dias 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor atribuído a causa (CPC, art. 701), anotando-se que, 

caso a parte requerida o cumpra, ficará isenta de custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º). Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo e 

independentemente de prévia segurança do juízo, a parte requerida 

poderá opor embargos, nos próprios autos (CPC, art. 702) e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 

2º). Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2016. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito Advertência: XXXX. 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, Anelise Dolores de 

Assis Cintra (Técnica Judiciária), digitei. Cáceres-MT, 13 de agosto de 

2018. ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003987-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147 (EMBARGANTE)

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Inicialmente, nota-se que o processo sob análise já 

está devidamente associado ao processo principal PJE n. 

1001000-61.2018.8.11.0006 - Execução por título extrajudicial. Nesse 

quadro, cumpre analisar o efeito sob o qual os embargos do devedor 

devem ser recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o 

recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 919 do Código de 

Processo Civil[1]. Por outra via, o parágrafo 1º do referido dispositivo[2] 

permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito 

suspensivo, quando pleiteado pelo embargante e preenchidos os 

requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução 

já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso 

exame, verifica-se ausente a garantia da dívida consubstanciada em 

penhora, depósito ou caução suficiente, razão pela qual deve a análise da 

demanda ser realizada sem a suspensão do processo executivo que se 

encontra associado ao presente. 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE 

os embargos opostos pela parte devedora sem efeito suspensivo, com 

supedâneo no art. 919, §1º do CPC. 2 – INTIME-SE o embargado para, 

querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 920 do CPC. 3 – Após, venham os autos CONCLUSOS. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 919. Os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo. [2] § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004011-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

LEIDISMAR FURTADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, aliado ao fato de que a 

demanda veicula matéria em que há órgão jurisdicional com competência 

privativa para apreciação nesta comarca, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003975-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLEN MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003975-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: WILLEN MARTINS DA SILVA Vistos, etc... 

Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto/Lei 911/69, 

proposta por PORTOSEG S/A em face de WILLEN MARTINS DA SILVA. De 

início, verifico a necessidade de emenda da inicial nos seguintes pontos: 

Deverá o Autor discriminar de maneira expressa o valor para fins de 

purgação da mora na petição inicial; Deverá comprovar que constituiu em 

mora o devedor; Efetuar o recolhimento das custas e taxa de distribuição; 

A notificação anexada no id. 14670367 não comprova constituição em 

mora do devedor, haja vista a correspondência não ter sido entregue, 

constando a informação de endereço incorreto. Nesse contexto, saliento 

que a norma é clara quanto a necessidade de notificação com 

comprovação de recebimento, chegando a relativizar a necessidade de 

que a assinatura seja firmada pelo próprio destinatário: Art. 2º. No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário. Deste modo, intime-se o Requerente 

para comprovar que constituiu em mora o devedor, nos termos da súmula 

72 do STJ e art. 2º do Decreto/Lei 911/69, tendo em vista que na 

notificação juntada aos autos conta que a mesma não foi entregue no 

destinatário. No mais, deverá o autor, nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, providenciar o pagamento/comprovação da 

taxa distribuição e das custas. Anoto o prazo de 15 dias para 

cumprimento das providências, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, novamente concluso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAYRON ARYSTON MORAES FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora para comparecer a audiência de 

conciliação/concentrada designada/agendada para o dia 7/12/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas, que 

realizar-se-á na sede do Fórum da Comarca de Cáceres-MT, na sala de 

audiência da CEJUSC, na data aprazada haverá perito nomeado por este 

Cejusc para realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas. Cáceres-MT , 13 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002928-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA DOS REIS SEBALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora para comparecer a audiência de 

conciliação/concentrada designada/agendada para o dia 7/12/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas, que 

realizar-se-á na sede do Fórum da Comarca de Cáceres-MT, na sala de 

audiência da CEJUSC, na data aprazada haverá perito nomeado por este 
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Cejusc para realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas. Cáceres-MT , 13 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000695-09.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EMERSON LUIZ FONSECA Vistos etc. Em resposta ao requerimento 

contido no id. 13814563 - Pág. 1 informo que o alvará já foi expedido (id. 

13393725 - Pág. 1). No mais, considerando a informação de que o veículo 

já foi liberado e não havendo requerimentos pendentes, delibero pelo 

arquivamento do processo. Dê-se as baixas necessárias. Cáceres/MT., 

13 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA Vistos 

etc. Nos termos do art. 319, §2° do CPC A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. O aludido inciso II do art. 319 estabelece a 

necessidade de que a inicial indique os nomes, os prenomes, o estado 

civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; Como 

na manifestação anterior o autor justificou a divergência de informações 

no tocante ao CPF do réu, reputo necessário o prosseguimento do feito, 

nos termos do despacho anterior, ficando postergada a necessidade de 

retificação dos registros do polo passivo para o momento posterior ao 

oferecimento da contestação. Portanto, prossiga com o cumprimento do 

despacho anterior com exceção da retificação do polo passivo ante a 

impossibilidade de assim proceder diante da divergência dos dados 

vinculados ao Cadastro da Pessoa Física do requerido. Expeça-se o 

necessário. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004220-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004220-33.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP REQUERIDO: RODOVIARIO 

D GONTIJO LTDA - ME Vistos etc. Promova as novas etapas de 

cumprimento da missiva, notadamente a tentativa de penhora e avaliação 

de bens do devedor atentando-se às formalidades legais. Sirva-se da 

missiva como mandado para o fim indicado, sendo necessário que o 

executado seja intimado de todos os atos (art. 841, §3°/CPC). No tocante a 

avaliação, esta deverá ser realizada por Oficial de Justiça (art. 870), 

devendo o servidor observar o disposto no art. 872/CPC quanto a 

elaboração do laudo. Elaborada a avaliação, intimem-se as partes para 

que sobre ela se manifestem no prazo de cinco dias (art. 872, §2°). 

Esgotadas as providências acima, retorne concluso. Cáceres/MT., 13 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002895-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NANTES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002895-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: SONIA NANTES 

CAMARGO Por uma única vez, renovo o prazo para o autor promover o 

regular andamento do feito, suprindo a falta nele existente, notadamente 

recolhendo as custas para cumprimento do mandado. Para tanto, anoto o 

prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e não suprida a falta apontada, o 

processo será extinto. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003927-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003927-63.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MANOEL INACIO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Nos termos do art. 396 c.c art. 

139, IV do Código de Processo Civil, delibero ainda no sentido de que no 

ato da contestação, deverá o réu apresentar a cópia integral do processo 

administrativo para pagamento da indenização, a fim de que torne-se claro 

neste processo a data do protocolo do pedido administrativo demandado 

pelo autor e a data em que foi proferida decisão que negou o pedido. 

Portanto, anote-se a presente determinação no mandado/carta. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 
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conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 13 de Agosto 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003815-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003815-94.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA Vistos etc. Não há que se falar em 

prestação de contas neste feito, porquanto o mesmo já encontra-se 

julgado em seu objeto o qual é diverso. No tocante as informações 

prestadas pelo autor em relação ao proveito econômico da alienação 

extrajudicial do veículo deverá o réu ser intimado, por meio de seu 

Advogado, a fim de que tome conhecimento e se manifeste a respeito. Em 

suma, como este processo teve por objeto a ação de busca e apreensão 

de veículo e neste ponto já recai a coisa julgada, eventuais 

desdobramentos deverão ocorrer por meio de Cumprimento de Sentença 

(art. 513 e ss. do CPC) ou Liquidação (art. 509 e ss.) – conforme o 

interesse das partes. É bem certo que o autor já declarou não ter 

interesse no cumprimento de sentença (id. 12630567 - Pág. 1) e 

aparentemente a razão disto é o fato de que em rápida cognição de sua 

manifestação contida no id. 14564845 o proveito econômico obtido por 

meio da alienação extrajudicial do bem apreendido foi mais do que 

suficiente para liquidar toda a obrigação inadimplida pelo réu. Logo, 

eventual interesse em reaver o saldo remanescente pelo réu deverá ser 

demandado por meio do procedimento adequado. Sendo assim, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que autor e réu, eventualmente exerçam 

suas pretensões neste feito, observadas as balizas processuais acima 

indicadas, ficando anotado que decorrido o prazo sem qualquer 

provocação, o processo será arquivado. Não obstante, chamo a atenção 

do réu outra possibilidade processual, qual seja, aquela definida na 

Súmula 384 do Superior Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003676-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003676-45.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ISAIAS DA SILVA SANTANA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A 

manifestação/justificativa anterior está desacompanhada de qualquer 

documentação que corrobore suas assertivas de modo que não é 

suficiente ao fim pretendido. De qualquer modo, primando pela solução 

consensual dos conflitos, determino a remessa deste feito ao CEJUSC 

para a inserção desta demanda em data à ser designada para fins de 

audiência concentrada. Todavia, no tocante a possibilidade de aplicação 

de multa pelo atentado à dignidade da justiça consubstanciado na 

ausência do autor na última audiência designada, hei por bem conceder 

prazo complementar de 10 (dez) dias, a fim de que o autor apresente 

documentos que corroborem sua assertiva (id. 13953028). Saliento que a 

questão pendente não exime o autor de nova aplicação de multa na 

eventualidade de reincidir na ausência à audiência que será novamente 

marcada. Em todo o caso, postergo para a sentença a análise quanto a 

efetiva aplicação da mencionada multa. Às providências. Após a 

audiência, retorne concluso. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003676-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003676-45.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ISAIAS DA SILVA SANTANA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A 

manifestação/justificativa anterior está desacompanhada de qualquer 

documentação que corrobore suas assertivas de modo que não é 

suficiente ao fim pretendido. De qualquer modo, primando pela solução 

consensual dos conflitos, determino a remessa deste feito ao CEJUSC 

para a inserção desta demanda em data à ser designada para fins de 

audiência concentrada. Todavia, no tocante a possibilidade de aplicação 

de multa pelo atentado à dignidade da justiça consubstanciado na 

ausência do autor na última audiência designada, hei por bem conceder 

prazo complementar de 10 (dez) dias, a fim de que o autor apresente 

documentos que corroborem sua assertiva (id. 13953028). Saliento que a 

questão pendente não exime o autor de nova aplicação de multa na 

eventualidade de reincidir na ausência à audiência que será novamente 

marcada. Em todo o caso, postergo para a sentença a análise quanto a 

efetiva aplicação da mencionada multa. Às providências. Após a 

audiência, retorne concluso. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004039-32.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA Intime o Autor para que comprove o 

recolhimento das custas para a nova diligência, notadamente por não ter 

sido promovida a juntada de guia em anexo ao contrário do que informa a 

petição. Esclareça ainda o autor se de fato tem interesse de reiteradas 

vezes diligencias no mesmo endereço no qual outras tentativas já foram 

promovidas em êxito. Para tanto, anoto o prazo de dez dias. Caso 

apresentada a guia devidamente recolhida e insistindo o autor em 

diligenciar no mesmo endereço , fica desde já deferido. Caso contrário, 
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retorne concluso ao final do prazo. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001695-15.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES EXECUTADO: 

FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA Vistos, etc. Renovo a intimação da parte 

Autora para que impulsione o andamento do feito, notadamente se 

manifestando quanto ao despacho de id. 13064311. Para tanto, anoto o 

prazo de 10 dias, caso em que a inércia da parte poderá acarretar em de 

extinção sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos. Cáceres, 13 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUDILENE DE SOUZA RABELO (AUTOR)

CLAUDIO DE SOUZA RABELO (AUTOR)

EVA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (RÉU)

JOAO FELIX PEREIRA NETO (RÉU)

REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432/O (ADVOGADO)

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000730-37.2016.8.11.0006. AUTOR: 

EVA VIEIRA DE SOUZA, CLAUDIO DE SOUZA RABELO, GLAUDILENE DE 

SOUZA RABELO RÉU: JOAO FELIX PEREIRA NETO, ESPÓLIO DE PILTON 

FELIX PEREIRA SOBRINHO, REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE 

SOUZA RIBEIRO Vistos, etc. Ante a justificativa apresentada pelo espólio 

no id. 14602637, especialmente por ter demonstrado que a representante 

possui idade avançada (id. 14602655), entendo pertinente acolher o 

pedido para que seu depoimento pessoal seja colhido na Comarca onde 

reside, qual seja, Campo Grande – MS. Para tanto, expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Campo Grande – MS para colheita do 

depoimento pessoal da representante do espólio Carmen de Souza 

Ribeiro, que deverá ser intimada pessoalmente para tanto. Não obstante, 

verifico que na decisão de id. 9873934 este Juízo determinou a colheita do 

depoimento pessoal das partes sob pena de confissão. Extrai-se do teor 

do artigo 385, §1º do CPC, que “Se a parte, pessoalmente intimada para 

prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não 

comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a 

pena.”. No caso dos autos, a tentativa de intimação do Requerido João 

Félix Pereira Neto restou negativa (id.14220180), uma vez que o mandado 

foi expedido em endereço diverso do indicado pelo Réu na contestação 

(ids. 4803034). Sendo assim, havendo necessidade de intimação pessoal 

da parte para prestar depoimento pessoal sob pena de aplicação da 

confissão (art. 385, §1º), acolho em parte o pedido de id. 14601990 para 

que seja o Requerido João Felix intimado para prestar depoimento pessoal, 

com a referida advertência. Para tanto, expeça-se o necessário para sua 

intimação nos endereços indicados na petição de id. Num. 14601990. 

Contudo, ante a proximidade da data da audiência (15/08/2018) tenho que 

não haverá tempo hábil para cumprimento da providência, porquanto como 

manter a data designada para realização do ato. Sendo assim, a 

redesignação do ato é medida que se impõe. A parte Autora reiterou a 

apreciação do pedido de preclusão da apresentação do rol de 

testemunhas pela parte Requerida na petição de id. Num. 14601990. Diante 

de tal questionamento, faz-se necessário oportunizar o contraditório e 

resolver tal questão processual. Para tanto, nos termos do art. 9º do CPC, 

manifeste a parte Requerida sobre a alegação de intempestividade do rol 

de testemunhas - pedido id. Num. 14601990, em dez dias. Vindo a 

resposta e/ou decorrido prazo, retorne concluso para análise, ocasião em 

que concomitantemente, será designada nova data da audiência. 

Certifique a escrivania a data em que o despacho de id. Num. 9873934 foi 

publicado e o termo final para apresentação do rol de testemunhas. Oficie 

ao Hospital Regional e Politec requisitando informação se foi colhido algum 

material e/ou realizado algum exame médico/laboratorial no falecido Pilton 

Felix Pereira para apurar dosagem de alcoolemia e de intoxicação por 

qualquer outra substância. Instrua com documentos necessários a 

possibilitar a pesquisa e conste prazo de 10 dias para resposta. 

Cumpra-se a Escrivania nos termos da decisão de id. 9873934. 

Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194310 Nr: 58-46.2016.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TISSALÉIA LTDA ME, MARLI CARDOSO DE 

OLIVEIRA, VALDIR DE JESUS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento que a carta precatória encaminhada à comarca de Varzéa 

Grande-Mt., foi distribuída sob o nº 1004469-59.2018.811.0002 (PJE), bem 

como, no prazo de 10(dez)dias, adote as providências necessárias 

relativa ao pagamento da diligência do oficial de justiça , cuja quia deverá 

ser impresa pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194310 Nr: 58-46.2016.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TISSALÉIA LTDA ME, MARLI CARDOSO DE 

OLIVEIRA, VALDIR DE JESUS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento que a carta precatória encaminhada à comarca de Varzéa 

Grande-Mt., foi distribuída sob o nº 1004469-59.2018.811.0002 (PJE), bem 

como, no prazo de 10(dez)dias, adote as providências necessárias 

relativa ao pagamento da diligência do oficial de justiça , cuja quia deverá 

ser impresa pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

devendo a parte autora comprovar o pagamento junto à comarca de 

Varzéa Grande-Mt

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184966 Nr: 5204-05.2015.811.0006

 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: FH GRAMULHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Comércio e RE, BANCO DO BRASIL S/A, 

Banco Cooperativo do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 
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PEDROSA - OAB:5746, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 

SP

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da carta precatória , tendo em vista o decurso do prazo sem 

manifestação pela parte interessada (fls.199).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151276 Nr: 10108-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA, ELAINE 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca do 

Malote Digital (fls. 134/142), promovendo o andamento do feito, pleiteando 

o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179544 Nr: 1953-76.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, BIANCA 

JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC e Prov. 056/07, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação das 

partes acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151276 Nr: 10108-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA, ELAINE 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestar-se no presente feito, tendo em vista a 

devolução da carta precatória a pedido da parte interessada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196858 Nr: 1564-57.2016.811.0006

 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: EVANDRA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO 

VITA - OAB:24308-OAB/BA

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, encaminho os autos ao 

setor competente para o devido arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173520 Nr: 8872-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DUTRA ATALA ME, JOEL DUTRA ATALA, 

ELIANE DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa de seu advogado, para, 

providenciar a retirada do ofício e o protocolo junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis a fim de averbar a penhora .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168313 Nr: 4923-83.2014.811.0006

 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: DEITOS E GRAMULHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA 

AUTOMOTIVA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA RITA CURCI LOPEZ - 

OAB:234098, PAULO ANFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:130.053 OAB/SP, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138.486-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto 

pela autora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002517-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002517-33.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

STUDIO Z e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

Transcrevo a sinopse fática da inicial: “A presente Ação Civil Pública 

encontra-se amparada nas informações constantes no Inquérito Civil n. 

018/2017 (SIMP: 007059-012/2017), instaurado para apurar possíveis 

práticas abusivas realizadas pela empresa Loja Studio Z em Cáceres/MT e 

sua administradora de cartões Calcard. As investigações tiveram início em 

virtude de ofício encaminhado pelo PROCON de Cáceres, relatando a 

existência de diversas reclamações de consumidores relacionadas ao 

parcelamento excessivo quando da aquisição de produtos junto à 

empresa Studio Z – Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda., configurando 

a prática comercial de cobrança indevida, quando é realizada uma 

cobrança, mesmo sabendo que o valor não é devido, com o intuito de ser 

pago por alguém, que por descuido ou ignorância, não tenha se atentado 

ao valor inicialmente combinado ou já pago. Observa-se no entanto que as 

práticas abusivas não se limitam somente à cobrança indevida. Conforme 

reclamações encaminhadas pelo PROCON de Cáceres-MT, constata-se 

que além da prática lesiva já sobredita, há também diversas reclamações 

acerca dos juros abusivos cobrados pelas empresas requeridas e a 

configuração do “embutec”, ato consistente em embutir na venda de 

determinada mercadoria, serviços de seguros (seguro de vida, seguro 

odontológico, garantia estendida, dentre outros), sem a anuência do 

consumidor. Não obstante, o Ministério Público, visando a solução 

administrativa e melhor instrução dos impasses verificados, notificou a 

filial da empresa Lojas Studio Z - Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda. 

em Cáceres, por meio do Ofício n. 073/2018-1ªPJCiv/CAC, para que 

prestasse informações acerca das práticas abusivas de cobrança 

indevida e parcelamento excessivo, sem a concordância do consumidor, 

relatadas junto ao PROCON de Cáceres-MT. Ocorre que, decorrido o 
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prazo para manifestar interesse em firmar o citado ajustamento, a 

empresa Lojas Studio Z – Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda., 

encaminhou novas informações genéricas afirmando que, vem resolvendo 

administrativamente ou por meio de acordos praticamente todas as 

reclamações encaminhadas pelo PROCON, não havendo motivo para 

intervenção desta Promotoria, tampouco motivo para o prosseguimento do 

feito. Porém, apesar da requerida negar nos autos do Inquérito Civil a 

ocorrência das práticas de cobrança indevida, juros abusivos e “embutec” 

em suas lojas, tais condutas abusivas e ilegais restaram definitivamente 

comprovadas, por meio de informações solicitadas ao Procon Municipal de 

Cáceres, que encaminhou ao Ministério Público diversas reclamações 

referentes às empresas solicitadas (ID 40630299). Além disso, no bojo do 

incluso Inquérito Civil, o Ministério Público realizou audiências extrajudiciais 

e tomou as declarações dos consumidores Roseli Maria Rosa Tavares (ID: 

40684787), Rosângela de Oliveira Matos ( ID: 40684857), Maria Conceição 

Valentim (ID: 40697061), Abgail Rodrigues dos Santos (ID: 40697207) e 

Natalino Silva das Neves (ID: 40697266), restando devidamente 

comprovadas as ilegalidades perpetradas pela demandada. Ressalte-se 

que os consumidores acima citados ou aqueles em que destacou-se a 

solução administrativa por meio de resposta ao Ofício 

73/2018-1ªPJCiv/CAC, não devem ser vistos como os únicos lesados, 

afinal, não foram todos os consumidores que perceberam ou percebem as 

práticas abusivas, neste caso, configuradas a partir da cobrança de juros 

abusivos, de parcelamento excessivo e do embutimento de seguros 

diversos e garantias estendidas nas vendas, não solicitados pelo cliente, 

feitos de forma unilateral por parte da requerida. Destaca-se ainda que, 

apesar dos consumidores perceberem tais práticas, nem todos buscam 

formular uma reclamação perante o órgão competente (litigiosidade 

contida). Além disso, já foram propostas outras ações em que houve 

sentença proferida, em primeiro grau, condenando a empresa requerida 

CALCARD de se abster da prática considerada atentatória aos direitos 

dos consumidores, consistente em cobrar débitos inexistentes, gerando 

inclusive a negativação do nome do consumidor junto ao órgão 

responsável, sem que o mesmo ao menos soubesse. (...) Assim, 

observa-se que somente os consumidores mais atentos é que 

perceberam que foram vítimas de tal prática abusiva, tendo somente 

parcela mínima da sociedade buscado seus direitos, o que não foi 

suficiente para inibir a prática comercial combatida. Dessa forma, 

verificado que a prática em questão vem, há muito tempo, sendo adotada 

pela requerida, gerando grande desfalque de ordem patrimonial e abalo 

moral aos consumidores, não restou outro caminho a não ser a 

propositura da presente ação civil pública. Assim, a descrição dos fatos 

narrados demonstra que o Ministério Público tentou buscar uma solução 

extrajudicial ao problema, contudo a filial das “Lojas Studio Z” em Cáceres, 

ao longo do tempo, simplesmente se recusou a resolver, de forma efetiva, 

as irregularidades apontadas no procedimento, descurando do devido 

respeito aos direitos dos consumidores. A insatisfação dos consumidores 

é notória e ampla, de modo que a Coordenadoria do Programa de Defesa 

do Consumidor em Cáceres, responsável por inibir práticas abusivas 

contra os consumidores, encaminhou a este órgão ministerial três ofícios, 

com um total de 49 (quarenta e nove) reclamações, restando claras e 

indiscutíveis as irregularidades praticadas pelas empresas requeridas. 

Destaca-se também a atualidade das ocorrências, que persistem, mesmo 

após a abertura do Inquérito Civil, com registros de reclamações junto ao 

PROCON no ano de 2018, encaminhadas pelo órgão por meio de Ofício nº 

062/2018 (anexo). Em virtude destas razões é que se propõe a presente 

ação civil pública com pedido de tutela de urgência, medida esta coberta 

de plena juridicidade, como se verá a seguir. (...)” Após tecer suas razões 

de fato e de direito, o parquet formulou os seguintes requerimentos à título 

de tutela de urgência: “a concessão da antecipação da tutela de urgência, 

para imediata suspensão da prática de parcelamento excessivo de 

produtos ou serviços nas compras realizadas pelos consumidores, salvo 

quando expressa e previamente autorizado ou solicitado pelo consumidor, 

evitando que se configure posteriormente cobrança indevida por parte do 

fornecedor. 5.1.2a obrigatoriedade de entrega ao consumidor do contrato 

escrito de eventual seguro, produto ou outro serviço contratado que não o 

produto principal adquirido, devendo nele conter o objeto do contrato, bem 

como o valor e a devida forma do pagamento. 5.1.3a confecção e fixação 

de cartazes, nos locais onde as vendas são fechadas, bem como no 

caixa, informando ao consumidor que a contratação de qualquer outro 

serviço é OPCIONAL e deve ter um instrumento por escrito entregue ao 

contratante, no prazo de 10 (dez) dias úteis.” E no mérito: “5.2.4 seja a 

presente demanda julgada integralmente procedente, a fim de condenar a 

demandada: i) à obrigação de não fazer, consistente em se abster de 

cobrar, de forma abusiva e ilegal, parcelas com número acima do 

estipulado entre o consumidor e o fornecedor, no momento da compra, 

resultando em juros, multas e encargos provenientes da administradora de 

cartões, salvo quando expressa e previamente autorizado ou solicitado 

pelo consumidor; ii) a promover a entrega do contrato escrito de eventual 

seguro, produto ou outro serviço contratado ao consumidor, que não o 

produto principal adquirido, devendo nele conter o objeto do contrato, bem 

como o valor e a forma do pagamento; iii) a confecção e fixação de 

cartazes, nos locais onde as vendas são fechadas, bem como no caixa, 

informando ao consumidor que a contratação de qualquer outro serviço é 

OPCIONAL e deve ter um instrumento por escrito entregue ao contratante. 

5.2.5 seja a requerida condenada ao pagamento de indenização, a título de 

danos morais coletivos, no valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), 

levando em conta seu poderio econômico a fragilidade do consumidor, 

como forma de coibir novas condutas injurídicas similares.” Com a inicial, 

vieram documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de STUDIO Z e CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA. Em tela a demanda ajuizada pelo Ministério Público na 

tutela dos direitos difusos, notadamente, o direito do consumidor. É que 

segundo o MP, os requeridos estariam desempenhando práticas abusivas 

no mercado de consumo, causando prejuízos e/ou transtornos aos 

consumidores. Em concreto, pode-se afirmar, segundo o MP, que os 

requeridos estariam: -realizando a cobrança de valores 

indevidos/inexistentes em faturas geradas para pagamento por seus 

consumidores; -fazendo incidir em suas vendas à prazo juros abusivos; 

-realizando vendas “embutidas” ou “casadas” sem o inequívoco 

conhecimento do consumidor. Salientou que visando a solução 

administrativa dos problemas, teria notificado as requeridas, pelo que teria 

recebido a seguinte resposta: “(...) que, vem resolvendo 

administrativamente ou por meio de acordos praticamente todas as 

reclamações encaminhadas pelo PROCON, não havendo motivo para 

intervenção desta Promotoria, tampouco motivo para o prosseguimento do 

feito.” Não satisfeito com a resposta, o MP entende que as práticas ilegais 

foram comprovadas e que os consumidores citados na inicial não foram 

os únicos lesados nas operações das requeridas. Em razão disto, ajuizou 

a ação, formulou os pedidos de urgência e a pretensão de mérito citadas 

na inicial. Pois bem. O Código de Processo Civil estabeleceu um novo 

modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do 

art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida 

em caráter incidental independe do pagamento de custas. Art. 296. A 

tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas 

pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. 

Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a 

eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 297. O juiz 

poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação 

da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória 

observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, 

no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou 

revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo 

claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da 

causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do 

pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se portanto que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Também estabelece a lei que 

para o deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, 

poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação 

da medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de 

urgência que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela 

provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 
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discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. No tocante aos 

pedidos de urgência, deve-se considerar o seu acolhimento parcial. Os 

seguintes pedidos merecem acolhimento neste momento: - a concessão 

da antecipação da tutela de urgência, para imediata suspensão da prática 

de parcelamento excessivo de produtos ou serviços nas compras 

realizadas pelos consumidores, salvo quando expressa e previamente 

autorizado ou solicitado pelo consumidor, evitando que se configure 

posteriormente cobrança indevida por parte do fornecedor. - a 

obrigatoriedade de entrega ao consumidor do contrato escrito de eventual 

seguro, produto ou outro serviço contratado que não o produto principal 

adquirido, devendo nele conter o objeto do contrato, bem como o valor e a 

devida forma do pagamento. A princípio, sob pena de interferência à 

ordem econômica, livre iniciativa e concorrência (art. 170/CFRB) não se 

deve, salvo as exceções impostas mediante os órgãos de controle 

econômico do Governo, não se deve interferir na possibilidade e 

quantidade de parcelamentos de operações realizadas à crédito. Por outro 

lado, a necessidade de informações claras acerca do parcelamento e não 

somente a ele, mas em relação a toda a avença contratual estabelecida 

entre empresa e consumidor, são imprescindível à boa-fé objetiva e sua 

observância é cogente por força do ordenamento jurídico, mormente as 

disposições civis no tocante à validade do negócio civil (v.g. arts. 104, 

166, 167 do Código Civil). Isto posto, os requerimentos formulados em 

sede de tutela de urgência que estão destacados acima devem ser 

rigorosamente observados pelas empresas requeridas, em total primazia 

do ordenamento jurídico pátrio o que, por si só seria suficiente e 

prescindiria de comando judicial à compeli-los à tal. Logo, a plausibilidade 

do direito invocado, ao sentir deste Juízo é patente, pois, repita-se, 

trata-se de reiterar o que já está disposto na lei. Não obstante, o risco do 

perigo de dano ressai da prova indiciária anexada à inicial pela qual 

sinaliza a possibilidade de que os réus estejam a preterir os direitos do 

consumidor dando azo à possíveis irregularidades contratuais que 

implicariam prejuízos para a parte hipossuficiente da relação de compra e 

venda no mercado de consumo. Portanto, os requerimentos em destaque 

deverão ser deferidos. Ainda foi formulado outro pedido de urgência. É o 

seguinte: - a confecção e fixação de cartazes, nos locais onde as vendas 

são fechadas, bem como no caixa, informando ao consumidor que a 

contratação de qualquer outro serviço é OPCIONAL e deve ter um 

instrumento por escrito entregue ao contratante, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis. Ocorre que em relação a tal pedido, o Juízo verifica óbice ao seu 

acolhimento, ao menos neste momento de cognição sumária. É bem certo 

que o Código de Defesa do Consumidor preza pela boa informação do 

consumidor e tal conclusão pode ser extraída dos seguintes dispositivos: 

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 

a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços 

devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 

língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” (g.n.). Nota-se então que o legislador não estabeleceu 

critérios objetivos para a forma com que o consumidor será informado 

sobre as características do produto ou serviço ofertado, acabando por 

estabelecer apenas alguns parâmetros que visam em linhas gerais 

garantir uma informação clara e precisa ao consumidor. Logo, ao menos 

em sede de cognição sumária, mostra-se como medida desproporcional e 

desarrazoada exigir das requeridas modos específicos de informar o 

consumidor, o que lhe causaria desde já custos para as readequações e 

poderiam ainda provocar desiquilibro na livre concorrência, pois, a 

princípio, não haveria tais exigências para seus concorrentes, e exigir-lhe 

modo específico de se apresentar ao consumidor poderia ser causa de 

ofensa a dispositivo constitucional já mencionado, qual seja, o da livre 

concorrência (art. 170, inciso IV da CRFB). Aliás, acerca deste “modo de 

informar o consumidor” já há disposição específica uniforme imposta à 

todos os estabelecimentos comerciais, qual seja, aquela prevista no art. 1° 

da Lei 12.291/2010. In verbis: “Art. 1° São os estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil 

acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa do Consumidor.” 

Com efeito, entendo por ausente a plausibilidade ou probabilidade do 

direito invocado (art. 300/CPC) pelo que o requerimento em destaque deve 

ser indeferido, ao menos neste momento de cognição sumária. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA solicitado 

na inicial, a fim de determinar às requeridas que: - As práticas de 

parcelamento, seja qual for o seu número, ou a taxa aplicada, deverá 

preceder de informação clara e precisa ao consumidor de modo que o 

mesmo possa expressar sua aquiescência aos termos e condições 

daquilo que está a contratar, de modo inequívoco; - todo e qualquer 

contrato, seja principal ou acessório, deverá ter sua cópia integral 

fornecida ao consumidor no ato da compra/contratação, sempre 

observando a necessidade de fornecer informações claras e precisas ao 

consumidor; - os demais requerimentos de urgência ficam INDEFERIDOS 

até ulterior deliberação que disponha de modo diverso. As disposições 

acima não elidem ou exaurem a necessidade de que as rés observem a 

plenitude do ordenamento jurídico aplicável às suas atividades, 

notadamente no que toca o trato com o consumidor. No mais, deverá a 

Secretaria da Vara observar os seguintes comandos: Citem-se e 

intimem-se os(a) Requeridos(a) dos termos desta decisão, bem como para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

representados por Advogado(a), a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do NCPC, 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 
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autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Providencie a 

inclusão da Requerida STUDIO Z no pólo passivo da ação, pois até o 

momento só consta como demandada CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA Intime-se. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 

13 de agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

CLENIO MARINO SANTOS Vistos etc. Verifica-se no processo associado 

(Embargos à Execução) que a audiência de tentativa de autocomposição 

sequer foi realizada por ausência do próprio Embargante/Devedor. Neste 

processo no despacho contido no id. 10864311 - Pág. 1 ficou assentado 

que em relação a manifestação contida no id. 10112751, seus 

requerimentos só seriam apreciados após a aludida audiência. Não 

obstante, conforme última informação prestada pelo credor, também não 

foi encontrado bem imóvel no domicílio do devedor. Sendo assim, diante da 

ausência de um cenário de satisfação voluntária da dívida, nos termos do 

art. 139, IV do Código de Processo Civil reputo necessário o acolhimento 

do requerimento de id. 10112751 e modo em seu atendimento, promovo a 

requisição das seguintes informações: - Declaração de Imposto de Renda 

- exercício a partir do ano de ajuizamento da ação; - Declaração Sobre 

Operação Imobiliária (DOI); - Declaração de Imposto Sobre a Propriedade 

Territorial Rural - desde inicio do inadimplemento (DITR) - exercício a partir 

do ano de ajuizamento da ação. Segue em anexo as informações 

requisitadas. Em todo o caso, conforme deliberado no despacho anterior e 

de acordo com a última manifestação do credor, expeça-se o necessário 

para averbar a existência desta execução junto ao SERASA/JUD. 

Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias e após retorne concluso. 

Providencie a escrivania a habilitação de segredo das informações e com 

acesso restrito às partes. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

CLENIO MARINO SANTOS Vistos etc. Verifica-se no processo associado 

(Embargos à Execução) que a audiência de tentativa de autocomposição 

sequer foi realizada por ausência do próprio Embargante/Devedor. Neste 

processo no despacho contido no id. 10864311 - Pág. 1 ficou assentado 

que em relação a manifestação contida no id. 10112751, seus 

requerimentos só seriam apreciados após a aludida audiência. Não 

obstante, conforme última informação prestada pelo credor, também não 

foi encontrado bem imóvel no domicílio do devedor. Sendo assim, diante da 

ausência de um cenário de satisfação voluntária da dívida, nos termos do 

art. 139, IV do Código de Processo Civil reputo necessário o acolhimento 

do requerimento de id. 10112751 e modo em seu atendimento, promovo a 

requisição das seguintes informações: - Declaração de Imposto de Renda 

- exercício a partir do ano de ajuizamento da ação; - Declaração Sobre 

Operação Imobiliária (DOI); - Declaração de Imposto Sobre a Propriedade 

Territorial Rural - desde inicio do inadimplemento (DITR) - exercício a partir 

do ano de ajuizamento da ação. Segue em anexo as informações 

requisitadas. Em todo o caso, conforme deliberado no despacho anterior e 

de acordo com a última manifestação do credor, expeça-se o necessário 

para averbar a existência desta execução junto ao SERASA/JUD. 

Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias e após retorne concluso. 

Providencie a escrivania a habilitação de segredo das informações e com 

acesso restrito às partes. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-62.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NUNES PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001278-62.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

MARCIO NUNES PAULINO Vistos etc. Defiro a suspensão do processo na 

forma do art. 921, III do Código de Processo Civil, limitado o período de 

suspensão ao prazo de 01 (um) ano, findo o qual e não tendo havido 

manifestação do autor, intime-o para promover o andamento do feito no 

prazo de cinco dias devendo-se anotar ainda que acaso permaneça 

silente, o processo será arquivado em definitivo (art. 921, §2° do CPC). 

Arquive-se provisoriamente. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-62.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NUNES PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001278-62.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

MARCIO NUNES PAULINO Vistos etc. Defiro a suspensão do processo na 

forma do art. 921, III do Código de Processo Civil, limitado o período de 

suspensão ao prazo de 01 (um) ano, findo o qual e não tendo havido 

manifestação do autor, intime-o para promover o andamento do feito no 

prazo de cinco dias devendo-se anotar ainda que acaso permaneça 

silente, o processo será arquivado em definitivo (art. 921, §2° do CPC). 

Arquive-se provisoriamente. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001217-36.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIZ AMARO DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001217-36.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ANA MARIA DA SILVA GARCIA RÉU: JEFFERSON LUIZ AMARO DA 

ROCHA Vistos etc. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. P. R. I. Custas já 

recolhidas. Renunciado o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 13 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002814-40.2018.8.11.0006. AUTOR: 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por SEBASTIÃO BATISTA 

DOS SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. O autor foi intimado para emendar a inicial, a fim de 

que fosse demonstrado o exaurimento da via administrativa. No entanto, 

em que pese a determinação para emenda deixaram transcorrer o prazo, 

sem levar à cabo as providências determinadas. É a síntese. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por 

SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Intimado a emendar a inicial, 

o autor permaneceu inerte (id. 14666848 - Pág. 1). Deste modo, da análise 

dos autos, alternativa não resta senão indeferir a exordial em razão do 

descumprimento do previsto no artigo 321 do Novo Código de Processo 

Civil. Nesse sentido: “...no caso de um juiz ter determinado a emenda da 

petição inicial, sem que o autor tenha tomado qualquer atitude positiva a 

esse respeito, o único caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição 

inicial.” ((in Manual do Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção 

Neves Volume único – 8.ª edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, 

pag. 539). Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 

330, inciso IV e no artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Transitada em julgado, providencie a 

baixa. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 13 de Agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002990-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR)

SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA SANTANA DAHER OAB - MT19668/O (ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE VITORIA DA SILVA (RÉU)

LUCIENE SIQUEIRA DA SILVA (RÉU)

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002990-19.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ANA LUCIA DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR RÉU: 

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE SIQUEIRA DA SILVA, 

GIRLENE VITORIA DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ajuizada por ANA LUCIA DOS SANTOS e SEBASTIÃO JOSE 

DA SILVA JUNIOR em face de ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO e 

outros. Os autores foram intimados para emendar a inicial, a fim de que 

fosse indicada a sua profissão para fins de apurar a assertiva de 

hipossuficiência econômica. No entanto, em que pese a determinação para 

emenda deixaram transcorrer o prazo, sem levar à cabo as providências 

determinadas. É a síntese. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ajuizada por ANA LUCIA DOS SANTOS e SEBASTIÃO JOSE DA SILVA 

JUNIOR em face de ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO e outros. 

Intimados a emendar a inicial, os autores permaneceram inertes (id. 

14663068 - Pág. 1). Deste modo, da análise dos autos, alternativa não 

resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto 

no artigo 321 do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso 

de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor 

tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho 

viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, 

com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

Transitada em julgado, providencie a baixa. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 13 de Agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002530-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002530-32.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FRANCIELE FERREIRA LUIZ Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de FRANCIELE 

FERREIRA LUIZ. A ação tem por objeto o seguinte bem: a) "VEÍCULO 

MARCA VW - VOLKSWAGEN, MODELO GOL CITY (TREND) 1.0, CHASSI 

9BWAA05W0CP061896, PLACA OAU0265, RENAVAM 383724910, COR 

PRATA, ANO 11/12, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL". Após descrever as 

suas razões, requereu a busca e apreensão do veículo na forma do Dec. 

911/69. Com a inicial, vieram documentos. A liminar foi deferida no id. 

13542530. O veículo foi apreendido (id. 13838874 - Pág. 5) e a requerida 

citada (id. 13838874 - Pág. 4). Conforme se nota pela certidão contida no 

id. 14038373 - Pág. 1 deixou transcorrer o prazo sem pagar a dívida ou 

oferecer defesa. É a síntese. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de FRANCIELE FERREIRA LUIZ. Decreto a 

revelia do Requerido com base no art. 344 do Novo Código de Processo 

Civil e art. 307 do mesmo códex. Passo ao julgamento antecipado do 

mérito, conforme prevê o artigo 355, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil. Pelos documentos trazidos aos autos pela Requerente, restaram 

provadas: 1- a existência de contrato de abertura de crédito (fls. 

13536847) com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto o 

"VEÍCULO MARCA VW - VOLKSWAGEN, MODELO GOL CITY (TREND) 1.0, 

CHASSI 9BWAA05W0CP061896, PLACA OAU0265, RENAVAM 

383724910, COR PRATA, ANO 11/12, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL". 2- o 

inadimplemento e a constituição em mora mediante protesto (13536880 - 

Pág. 1). O princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt 

servanda, só derrogado diante de condições extraordinárias como caso 
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fortuito ou força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de situações 

excludentes de sua obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o 

inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o deferimento da 

pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a pertencer a quem 

não tem justo título. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro 

rescindido o contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da 

Lei 4.728/65 com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas 

mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida 

na liminar sobre o "VEÍCULO MARCA VW - VOLKSWAGEN, MODELO GOL 

CITY (TREND) 1.0, CHASSI 9BWAA05W0CP061896, PLACA OAU0265, 

RENAVAM 383724910, COR PRATA, ANO 11/12, MOVIDO À 

BICOMBUSTIVEL". Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como nas 

custas e despesas processuais. Intime-se o oficial de justiça responsável 

pela apreensão do veículo para que colacione aos autos o auto de busca 

e apreensão. P.R.I. Cumpra-se, arquivando-se oportunamente os autos. 

Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003141-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO MELLO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003141-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: DECIO MELLO GARCIA 

Vistos etc. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. P. R. I. Custas já 

recolhidas. Honorários na forma convencionada. Como a última parcela do 

acordo já possui data de vencimento pretérita e não havendo informações 

sobre inadimplemento, deverá o processo ser arquivado independente do 

decurso do prazo recursal. Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004534-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO SALINEIRO OAB - SP0136831A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004534-76.2017.8.11.0006. AUTOR: 

HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO RÉU: DSM PRODUTOS 

NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Vistos, etc. HERCOLIS PAULO AMARAL 

CARDOSO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, aforou a 

presente Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais em face de DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, 

todos individualizados nos autos. Aduziu o Requerente que teve seu nome 

inscrito no cadastro de inadimplentes indevidamente pela Requerida, pois 

alega que, embora tenha mantido relação jurídica com a Ré, realizou o 

pagamento da dívida antecipadamente. Ressalta que a conduta da 

Requerida o submeteu a situação vexatória e humilhante, lhe gerando 

danos morais. Assim, pleiteou a concessão de tutela provisória de 

urgência para baixa da anotação em seu nome e, ao final, a procedência 

dos pedidos inicial para declarar inexistente a dívida em questão e 

condenar a demandada ao pagamento de indenização no montante de 

R$38.000, 00 (trinta e oito mil reais). Colacionou os documentos de ids. 

9146161, 9146165, 9146168, 9146175. Decisão que concedeu a tutela 

provisória de urgência no id. 9744418. Citada, a Requerida apresentou 

contestação no id. 11432334, alegando, preliminarmente, ausência de 

interesse processual, uma vez que anotação em nome do Autor teria sido 

excluída antes do ingresso da demanda, requerendo a extinção do feito 

sem resolução do mérito. No mérito, defende a inexistência de dolo na 

conduta praticada, tendo em vista que a anotação do nome do Autor no 

cadastro de inadimplentes teria ocorrido em razão de um problema no 

sistema interno da empresa, contudo, que o registro teria permanecido tão 

somente por 04 (quatro) dias, sendo realizada a exclusão da anotação em 

27/06/2017. Em razão disso, alega ausência de responsabilidade de 

indenizar. Afirma que em razão dos poucos dias que permaneceu com 

seu nome anotado nos órgãos de proteção ao crédito, não teria o Autor 

experimentado qualquer dano moral. Em razão disso, requereu, ao final, a 

total improcedência da demanda, e, alternativamente, em caso de 

condenação ao pagamento de danos morais, que seja este limitado ao 

valor de um salário mínimo. Impugnação à contestação no id. 11708236. 

Intimadas a indicarem as provas que pretendiam produzir, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (ids. 13436447 e 

13468395). É o relatório. Decido. Inicialmente, refuto a preliminar arguida 

pela Ré. Fundamento e explico: O direito de ação, na definição do 

professor Humberto Theodoro Júnior, consiste no poder jurídico de que 

dispõe a parte, materializado na faculdade de obter a tutela para os 

próprios direitos e interesses ou a definição das situações jurídicas 

controvertidas (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed, p. 47). 

Corrobora esse entendimento a seguinte lição do doutrinador Alexandre 

Freitas Câmara: “Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é 

preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. 

Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da 

autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de 

um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e 

que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo 

em busca de proteção. (...) É mister, ainda, que haja o 

interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a 

juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica 

de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via 

processual adequada” (Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. 

e atual., Rio de Janeiro, 2009.p.128-129). Extrai-se a ilação, portanto, que 

dentre o concurso das condições da ação, exige-se o interesse 

processual, traduzido adequação do provimento pretendido e na 

necessidade de obter a tutela jurisdicional invocada na inicial. No caso dos 

autos, entendo que há interesse de agir do Requerente quanto a 

declaração de inexistência da dívida, pois, conforme se extrai dos 

próprios autos, mesmo estando adimplente quanto a dívida em questão, 

teve seu nome inscrito em orgãos de proteção ao crédito. Deste modo, 

havendo inscrição indevida em nome do Autor, capaz de gerar abalo 

moral, há interesse de agir do Autor, traduzido na necessidade de buscas 

o Judiciário para ver declarada inexistente a dívida que gerou anotação 

indevida do seu nome em orgaos de proteção ao credito, bem como para 

eventualmente ser indenizado pelo suposto dano moral sofrido. O fato da 

Requerida aparentemente ter providenciado a baixa da inscrição antes do 

ingresso da ação, ou mesmo por reconhecer o adimplemento da dúivida, 

não exclui a suposta conduta ilicita praticada anteriormente, qual seja, a 

inscrição do nome do Autor em cadastro de inadimplentes indevidamente 

em razão de dívida adimplida. Assim, refuto a preliminar arguida por 

reconhecer a existência de interesse de agir da parte Autora. Inexistindo 

necessidade de maior dilação probatória, passo ao julgamento antecipado 

da lide na forma do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil. Em 

resumo, pretende o autor a declaração de inexistência da dívida que lhe é 

imputada e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, pretensão esta parcialmente procedente. Fundamento e 

explico: Antes de adentrar na matéria fática, ressalto que é inconteste que 

as normas do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre a relação 

contratual que serve de substrato à pretensão indenizatória em comento. 

Nessa esteira, calha ressaltar que a inversão do ônus da prova, prevista 

no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, é um direito 

conferido ao consumidor, que é considerado parte vulnerável no feito, 

para facilitar sua defesa no processo civil, quando há verossimilhança 

das alegações ou hipossuficiência da parte. Neste rumo, em atenção ao 

dispositivo supracitado e ao e artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, não sendo razoável exigir do Autor que prove a não ocorrência de 

algo, pois de fato, seu argumento é negativo, competia a Ré o ônus de 

comprovar que a dívida é existente. Pois bem, no que diz respeito à 
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conduta ilícita, o Autor carreou aos autos o documento de id. 9146175 que 

comprova o registro de seu nome junto ao SPC, pela requerida por conta 

do suposto inadimplemento do débito oriundo do contrato nº 

18/0116414/2/01, no valor de R$1.194,88. Contudo, do documento de id. 

9146175 é possível vislumbrar que a referida anotação decorreu de dívida 

com vencimento em 18/05/2017 (vide data do vencimento doc. Id. 

9146175) que conforme demonstra o comprovante de pagamento anexado 

(id. 9146168) foi paga em 17/05/2017, ou seja, de forma antecipada, um 

dia antes do seu vencimento. Neste rumo, destaco que o pagamento 

tempestivo da dívida e a inclusão do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito além de estarem sobejamente comprovados nos 

autos, foram reconhecidos pela demandada em sua contestação. Neste 

ponto, cabe ressaltar que não prospera a alegação da Requerida quanto a 

ausência de responsabilidade, pois, restando demonstrado nos autos que 

a negativação do nome do Autor foi indevida, não há que se falar em 

excludente da responsabilidade do fornecedor em razão de erro no 

sistema, pois, ainda que tivesse restado comprovado, o que não ocorreu, 

estamos diante de uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa 

do Consumidor. Tal Estatuto, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, pois esta é a dicção o art. 14 do CDC. 

Destarte, na responsabilidade objetiva é suficiente para que surja o dever 

de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração à presença do dano. Deste 

modo, entendo que a Requerida agiu com culpa ao promover o registro do 

nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito por conta de uma 

dívida que foi adimplida regularmente. Antes de levar à efeito a 

negativação, incumbia à Requerida verificar minuciosamente se a parcela 

se encontrava inadimplida, o que não ocorreu no caso em exame por 

exclusiva negligência da requerida. Sendo assim, verifico que a 

demandada é responsável pela inscrição indevida do nome do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, ficando comprovada a responsabilidade 

civil da Requerida, devendo arcar com o dano proveniente de sua conduta 

ilícita. Nesta senda, na hipótese vertente, a única prova a ser exigida é 

que a inscrição foi indevida, o que já se encontra plenamente demonstrado 

nos, uma vez que a dívida foi declarada inexistente. Em se tratando de 

danos morais em razão de inscrição indevida, o entendimento consolidado 

na jurisprudência é de que em se provando a violação do direito 

presume-se a ocorrência do dano (in re ipsa), cabendo à parte contrária, 

se for o caso, desfazer tal presunção, que a Requerida não fez. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – DANO MORAL - CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Recurso conhecido e provido parcialmente. A ausência 

de manifestação da parte no momento processual oportuno, quando da 

intimação para produção de provas, acarreta a incidência da preclusão 

consumativa, devendo ser rejeitada a preliminar relativa à nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa sobretudo quando este pede o 

julgamento antecipado da lide e nos autos registram a desnecessidade de 

provas outras. Ao teor dos art. 14 do CPC, os fornecedores de serviços 

respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. No arbitramento do valor da indenização o 

julgador deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso e 

atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo a 

redução do quantum indenizatório se fixado em valor elevado.Em relação 

aos honorários advocatícios, uma vez que o valor arbitrado pelo 

Magistrado 'a quo' a título de honorários de sucumbência atende aos 

parâmetros insculpidos no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo 

Civil, não é cabível a sua redução. (Ap 65332/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, 

Publicado no DJE 20/10/2015). CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS. I - Demonstrada a inexistência de relação 

contratual entre as partes, a inscrição do nome da autora em cadastros 

restritivos ao crédito constitui agir ilícito. II - Dano que se presume, pois 

atinge os direitos da personalidade. III - Quantum fixado conforme os 

parâmetros utilizados no âmbito das Turmas Recursais Cíveis. IV - 

Litigância de má-fé decorrente da alteração da verdade dos fatos. A 

ré/recorrente, com o intuito de induzir o Juízo em erro, afirmou que a 

autora não estava cadastrada nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, a documentação que ela mesma juntou comprovou o registro 

desabonador. V - RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005953393, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi 

Schmidt, Julgado em 01/04/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.DANO IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.AGRAVO 

NÃO PROVIDO.1. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que a 

inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto 

indevido, caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais.2. A intervenção do STJ destina-se a 

firmar interpretação geral do direito federal para todo o país, e não para a 

revisão de questões de interesse individual, como se dá nas lides que aqui 

aportam para debater o valor fixado para o dano moral, ressalvando-se 

hipóteses em que o montante fixado pelo Tribunal de origem se mostrar 

teratológico, por irrisório ou abusivo, o que não se verifica no presente 

caso, porquanto fixado em R$ 10.900,00.3. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no AREsp 575.650/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015). Portanto, 

provado o ato injusto da negativação sofrida indevidamente pelo Autor e o 

nexo de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que 

independe de prova, e uma vez existente o dano sua reparação é 

impositiva, na forma do artigo 5°, incisos V e X da Constituição Federais, 

do artigo 186 do Código Civil e dos artigos 6º e incisos e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. Difícil é a tarefa de se fixar o quantum 

referente ao dano moral, já que é impossível estabelecer uma soma capaz 

de compensar ou minimizar a mágoa do ofendido, decorrente de seu 

caráter compensatório ao revés do dano material, de natureza 

ressarcitória. Seguindo essa linhas de raciocínio, para arbitramento do 

valor do dano moral, devem ser observados inúmeros aspectos, dentre 

eles a extensão do prejuízo e a capacidade econômica do responsável, 

devendo ainda atentar-se que o valor não pode levar ao chamado 

“enriquecimento sem causa” do indenizado e nem ser tão ínfimo a ponto de 

se tornar incapaz de impor uma punição ao causador do dano. No caso 

sub judice, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente 

para compensar o dano sofrido, tendo e vista que a Ré comprovou que a 

anotação em nome do Autor permaneceu por tão somente 04 dias (id. 

11432366), sem qualquer outro desdobramento fático, e ainda atender o 

caráter pedagógico, servindo como punição comedida à Requerida para 

que se abstenha de realizar novamente a referida conduta lesiva. 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 inexistente o débito com relação a parcela com vencimento 

em 18/05/2017, relativa ao contrato de nº 18/0116414/2/01, no valor de 

R$1.194,88 (Um mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e oito 

centavos). · determinar em caráter definitivo o cancelamento da inscrição 

em nome de Hercolis Paulo Amaral Cardoso junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, no que se refere ao débito em litígio no valor de R$1.194,88 

(Um mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). · 

condenar a requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo I.N.P.C./ 

I.B.G.E. e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

ambos a partir do arbitramento. Em atenção ao princípio da sucumbência, 

condeno a requerida ao pagamento 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, intime-se o Autor para que 

requeira o que entender pertinente em 15 dias após o transito em julgado. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 13 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-62.2018.8.11.0006
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CARLOS THIAGO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003983-62.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CARLOS THIAGO RAMOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação - id. Num. 14703406. Julgo extinto o processo nos 

termos do art. 485, inciso VIII do CPC. Sem custas. Intime-se. Após, 

arquive-se. Caceres, 13 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002500-31.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MILTON DE OLIVEIRA RÉU: ELETROPINTE CONSERVADORA Vistos, etc. 

Milton de Oliveira ingressou com a presente ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais em face de 

Eletropinte Conservadora. A requerente alega, em resumo, que teve seu 

nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes pela requerida 

em razão de suposta dívida oriunda do contrato de nº 

11-3957-1832-C151446, submetendo-o à situação vexatória e humilhante. 

Alega que não manteve qualquer relação jurídica com a Requerida. Por 

conta disso, requer a procedência dos pedidos com a consequente 

declaração de nulidade do negócio jurídico noticiado, a condenação da 

parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$37.952,00 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais). Juntou 

documentos de id. 6032975 a id. 6048042 Foi deferida tutela de urgência 

para determinar a baixa da inscrição em nome do Autor (ids. 8047047 e id. 

936794). Citada (id. 12615966), a Requerida deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar de defesa (id. 13442214). Intimado a se manifestar, o 

Autor requereu o julgamento antecipado do mérito (id. 13568748). É o 

relatório. Decido. Inicialmente, observo que a Requerida não apresentou 

resposta no prazo legal, apesar de regularmente citada (id. 13442214), 

razão pela qual decreto a sua revelia nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Ante a revelia da parte Ré e inexistindo necessidade de 

maior dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide na forma 

do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Em resumo, 

pretende o autor a declaração de inexistência da dívida que lhe é imputada 

e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, pretensão esta parcialmente procedente. Fundamento e explico: 

Antes de adentrar na matéria fática, ressalto que é inconteste que as 

normas do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre a relação 

contratual que serve de substrato à pretensão indenizatória em comento. 

Nessa esteira, calha ressaltar que a inversão do ônus da prova, prevista 

no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, é um direito 

conferido ao consumidor, que é considerado parte vulnerável no feito, 

para facilitar sua defesa no processo civil, quando há verossimilhança 

das alegações ou hipossuficiência da parte. Neste rumo, em atenção ao 

dispositivo supracitado e ao e artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, não sendo razoável exigir do Autor que prove a não ocorrência de 

algo, pois de fato, seu argumento é negativo, competia a Ré o ônus de 

provar que o Autor recebeu o valor contratado. No caso, o Autor 

comprovou a existência do fato, uma vez que demonstrou que teve seu 

nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela Requerida, conforme faz 

prova o documento de id. 6032977. Neste rumo, havendo negativa do 

Autor quanto a existência da dívida que deu ensejo à anotação, cabia ré 

desconstituir esta alegação mediante a simples demonstração de 

existência da dívida, o que não fez, uma vez que, embora citada 

(id.12615966) permaneceu silente deixando de apresentar defesa e/ou 

comprovar a existência da dívida em questão (id. 13442214). De outro 

lado, verifico a verossimilhança das alegações da parte autora a partir dos 

documentos que instruem a petição inicial e da ausência de impugnação 

pela requerida. Isso porque, conforme consta dos documentos de ids. 

6032977, a empresa Requerida se encontra estabelecida no município de 

Cariacica-ES, tendo a anotação em seu nome sido realizada no ano de 

2016. Contudo, os documentos anexados nos ids. 6032983 corroboram 

com a alegação do Autor de que reside na área rural de distrito desta 

Comarca de Cáceres-MT, portanto, firmando suas alegações de que não 

contratou com a empresa Ré, que se localiza em outro estado (ES). É 

certo que nos dias atuais há grande facilidade em realizar negociações à 

distância. No entanto, no caso em apreço, a Requerida não veio aos autos 

para trazer qualquer prova quanto a existência da relação jurídica entre 

ela e o Autor, enquanto este trouxe provas que se aliam às sua 

alegações. Assim, in casu, vislumbro que não há prova da efetiva 

contratação dos serviços cobrados pela requerida em desfavor do Autor, 

de modo que a conduta ilícita da demandada em efetuar cobrança 

indevida, bem como proceder com a inscrição do nome do Autor em 

cadastro de inadimplentes restou fartamente comprovada no feito, eis que 

tendo o Autor fundamentando a sua pretensão na inexistência da dívida 

que lhe é imputada, caberia à parte ré desconstituir esta alegação 

mediante a efetiva demonstração da existência da relação jurídica, o que 

não ocorreu. Por consequência, não há que se falar em exercício regular 

do direito pela ré, pois presente o nexo causal entre a conduta ilícita da 

mesma em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por 

uma dívida inexistente. Inequívoca também a existência do dano, já que a 

simples inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito é capaz de gerar prejuízos ao Autor. Nesse contexto, 

em se tratando de responsabilidade civil, a regra ditada pelo nosso 

ordenamento jurídico é da responsabilidade subjetiva, fulcrada na culpa do 

agente, exigindo-se, ainda, a demonstração do ato ilícito, do dano e do 

nexo causal, consoante se extrai do artigo 186 do Código Civil, litteris: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por outro lado, não se pode 

olvidar que estamos diante de uma nítida relação de consumo, e, portanto, 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tal Estatuto, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, pois esta é a dicção 

o art. 14 do CDC. Destarte, será objetiva a responsabilidade civil quando 

for suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo e o comportamento do responsável, mesmo 

que ausente o aspecto subjetivo – culpa ou dolo. A responsabilidade 

objetiva funda-se na causalidade material, bastando para sua 

configuração à presença do dano. Nesta senda, na hipótese vertente, a 

única prova a ser exigida é que a inscrição foi indevida, o que já se 

encontra plenamente demonstrado nos, uma vez que a dívida foi 

declarada inexistente. Outrora, em se tratando de danos morais em razão 

de inscrição indevida, o entendimento consolidado na jurisprudência é de 

que em se provando a violação do direito presume-se a ocorrência do 

dano (in re ipsa), cabendo à parte contrária, se for o caso, desfazer tal 

presunção, que a Requerida não fez. . Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – DANO MORAL - CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Recurso conhecido e provido parcialmente. A ausência 

de manifestação da parte no momento processual oportuno, quando da 

intimação para produção de provas, acarreta a incidência da preclusão 

consumativa, devendo ser rejeitada a preliminar relativa à nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa sobretudo quando este pede o 

julgamento antecipado da lide e nos autos registram a desnecessidade de 
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provas outras. Ao teor dos art. 14 do CPC, os fornecedores de serviços 

respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. No arbitramento do valor da indenização o 

julgador deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso e 

atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo a 

redução do quantum indenizatório se fixado em valor elevado.Em relação 

aos honorários advocatícios, uma vez que o valor arbitrado pelo 

Magistrado 'a quo' a título de honorários de sucumbência atende aos 

parâmetros insculpidos no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo 

Civil, não é cabível a sua redução. (Ap 65332/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, 

Publicado no DJE 20/10/2015). CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS. I - Demonstrada a inexistência de relação 

contratual entre as partes, a inscrição do nome da autora em cadastros 

restritivos ao crédito constitui agir ilícito. II - Dano que se presume, pois 

atinge os direitos da personalidade. III - Quantum fixado conforme os 

parâmetros utilizados no âmbito das Turmas Recursais Cíveis. IV - 

Litigância de má-fé decorrente da alteração da verdade dos fatos. A 

ré/recorrente, com o intuito de induzir o Juízo em erro, afirmou que a 

autora não estava cadastrada nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, a documentação que ela mesma juntou comprovou o registro 

desabonador. V - RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005953393, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi 

Schmidt, Julgado em 01/04/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.DANO IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.AGRAVO 

NÃO PROVIDO.1. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que a 

inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto 

indevido, caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais.2. A intervenção do STJ destina-se a 

firmar interpretação geral do direito federal para todo o país, e não para a 

revisão de questões de interesse individual, como se dá nas lides que aqui 

aportam para debater o valor fixado para o dano moral, ressalvando-se 

hipóteses em que o montante fixado pelo Tribunal de origem se mostrar 

teratológico, por irrisório ou abusivo, o que não se verifica no presente 

caso, porquanto fixado em R$ 10.900,00.3. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no AREsp 575.650/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015). Portanto, 

provado o ato injusto da negativação sofrida indevidamente pelo Autor e o 

nexo de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que 

independe de prova, e uma vez existente o dano sua reparação é 

impositiva, na forma do artigo 5°, incisos V e X da Constituição Federais, 

do artigo 186 do Código Civil e dos artigos 6º e incisos e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. Difícil é a tarefa de se fixar o quantum 

referente ao dano moral, já que é impossível estabelecer uma soma capaz 

de compensar ou minimizar a mágoa do ofendido, decorrente de seu 

caráter compensatório ao revés do dano material, de natureza 

ressarcitória. Seguindo essa linhas de raciocínio, para arbitramento do 

valor do dano moral, devem ser observados inúmeros aspectos, dentre 

eles a extensão do prejuízo e a capacidade econômica do responsável, 

devendo ainda atentar-se que o valor não pode levar ao chamado 

“enriquecimento sem causa” do indenizado e nem ser tão ínfimo a ponto de 

se tornar incapaz de impor uma punição ao causador do dano. No caso 

sub judice, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é 

suficiente para compensar o dano sofrido e atender o caráter pedagógico 

e servir como punição comedida à Requerida para que se abstenha de 

realizar novamente a referida conduta lesiva. 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 imputada ao Autor pela Requerida 

proveniente do contrato de nº 11 – 3957 – 1832 – C151446. · determinar 

em caráter definitivo o cancelamento da inscrição em nome de Milton de 

Oliveira junto aos órgãos de proteção ao crédito, no que se refere ao 

débito em litígio (contrato nº 11 – 3957 – 1832 – C151446). · condenar a 

requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

este que deverá ser corrigido monetariamente pelo I.N.P.C./ I.B.G.E. a partir 

do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da negativação. Em atenção ao princípio da sucumbência, 

condeno a requerida ao pagamento 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 do autor 

MILTON DE OLIVEIRA, CPF nº 567.665.991-20, tão somente com relação 

ao contrato de nº 11- 3957- 1832-C151446). Sem prejuízo, intime-se o 

Autor para que requerer o que entender pertinente em 15 dias após o 

trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 13 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003492-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003492-89.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA EXECUTADO: LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA Vistos, etc. Cuida-se 

de processo de EXECUÇÃO ajuizada por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em face de LEIDINALVA MUNIZ 

NOBREGA. Da leitura do processo observa-se que por duas vezes o 

autor foi intimado a recolher as custas para diligência do oficial de justiça, 

acabando por quedar-se inerte nas oportunidades que lhe foram dadas 

(id. 13709825 - Pág. 1 e 14616555 - Pág. 1). Deste modo, há desídia do 

autor, tendo em vista que deixou de promover os atos e diligências 

necessárias para impulsionar o andamento do feito. Com efeito, o 

processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias, por omissão da 

parte autora, sendo, portanto, medida imperativa a sua extinção. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, III c.c art. 318, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Publique-se. 

Intime-se. Custas já recolhidas. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 13 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83491 Nr: 9943-65.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença que depende apenas de 

homologação dos cálculos elaborados pela Exequente às fls. 242/250, os 

quais não merecem acolhida, vez que constatado excesso de execução.

Observa-se à fl. 249-verso que a Exequente incluiu no cálculo o período 

do mês 08/2007 a 03/2008, divergindo do período requerido na peça inicial 

(fl. 11), bem como não abarcado nos contratos juntados às fls. 16/29.

Pelo exposto e por tudo que dos autos conta, DECIDO:

a) Intimar a Exequente para que, em 15 (quinze) dias, apresente novos 

cálculos, excluindo-se o período de agosto de 2007 até março de 2008, 

vez que inexiste comprovação de relação contratual nesse período;

b) Após, volvem-me conclusos.
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c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161244 Nr: 9035-32.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)NÃO 

ACOLHER os cálculos ora apresentados;b)Intimar a parte credora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar nos autos nova planilha de 

cálculos devidamente corrigida, devendo ser elaborados nos termos da 

legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIs 4357 e 4425), 

sob pena de indeferimento do pleito;c)Decorrido o prazo supra, havendo 

ou não manifestação pelo requerente, volvem-me os autos 

conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161491 Nr: 9285-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RONDON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)NÃO 

ACOLHER os cálculos ora apresentados;b)Intimar a parte credora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar nos autos nova planilha de 

cálculos devidamente corrigida, devendo ser elaborados nos termos da 

legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIs 4357 e 4425), 

sob pena de indeferimento do pleito;c)Decorrido o prazo supra, havendo 

ou não manifestação pelo requerente, volvem-me os autos 

conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 222001 Nr: 8511-93.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO VASCONCELOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)NÃO 

ACOLHER os cálculos ora apresentados;b)Intimar a parte credora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar nos autos nova planilha de 

cálculos devidamente corrigida, devendo ser elaborados nos termos da 

legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIs 4357 e 4425), 

sob pena de indeferimento do pleito;c)Decorrido o prazo supra, havendo 

ou não manifestação pelo requerente, volvem-me os autos 

conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97211 Nr: 2278-27.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE JESUS ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE 

CÁCERES-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO G. P. POLONIO - 

OAB:7.186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

179 folhas (um volume) e um apenso e assim, amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Autor a fim de que, no prazo de 15 dias, 

requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137434 Nr: 6747-82.2011.811.0006

 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: ANDRE LUIZ VARGAS CORREA ALMEIDA, DARLLY 

VARGAS OLIVAREZ CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNIFICO REITOR DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

179 folhas (um volume) e um apenso e assim, amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Autor a fim de que, no prazo de 15 dias, 

requeira o que entender pertinente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141039 Nr: 10699-69.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR PINHEIROS VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

141039 §!/+H¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10699-69.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): ADENOR PINHEIROS VALADARES

CITANDO(A, S): Executados(as): ADENOR PINHEIROS VALADARES, CPF: 

28544668100 Filiação: Manoel de Abreu Valadares e Erondina Pinheiro 

Valadares, data de nascimento: 27/12/1959, brasileiro(a), natural de Rio 

negro-MS, divorciado(a),

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.651,68

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 1395/2018, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 
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Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 10 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132722 Nr: 1509-82.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DE FATIMA COSTA RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50317 Nr: 7179-14.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURÍCIO JORGE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, para devolução dos autos nº 

7179-14.2005.811.0006, Protocolo 50317, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002941-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISMAR DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005652-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005567-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 
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arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005728-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DO ESPIRITO SANTO DECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005570-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007107-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA AGUILLERA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006505-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005572-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BRITO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002640-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO DA SILVA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004313-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA APARECIDA RODDRIGUES BENACHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA COSTA MARQUES (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)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON LOPES DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 
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boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE PAULA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003637-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002046-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-88.2016.8.11.0006

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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 66 de 633



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ERICKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

intimo as partes da r. sentença retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005941-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIL RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE FARIAS 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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 
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Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISY PENHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 24/09/2018 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: 1006216-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ORTIZ POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LURYAN DE CARVALHO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 
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formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006249-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006561-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA GUACASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007369-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE FATIMA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012009-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pela 

contadoria (ID 14596227), advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007273-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ARRUDA PIRES DE MIRANDA (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)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 
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Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CARDOZO AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

24/09/2018 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: 1001287-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006204-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 
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DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006247-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BAYRON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006327-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006331-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO NOLASCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 24/09/2018 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: 1006431-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAZIR DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006438-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TAVARES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006554-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID WERLEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005884-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DE MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005884-02.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE NILTON DE MOURA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora 

jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais da parte 

autora apresentados no ato de contratação, e ainda telas mostrando que 

houve pagamentos e as faturas em aberto, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 
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débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida no 

ID 10063468. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007313-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADISLEYNE MARIANA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007328-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIDOMAR BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005593-02.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUCELIA FERREIRA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a empresa 

reclamada. A parte Reclamada contesta, informa que ocorreu a regular 

contratação dos serviços pela parte autora, o que se confirma ainda pelos 

contratos que seguem anexos a defesa, sendo que eles foram 

legitimamente assinados por ela, mediante a apresentação dos 

documentos pessoais necessários, sendo então realizada a habilitação 

dos serviços. A Reclamada carreou aos autos DOCUMENTOS que 

comprovam a relação contratual entre as partes e Faturas, conforme ID 

Num. 11535220. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Com relação ao 

pedido de desistência formulado pela parte Autora, destaco que o pleito 

não merece acolhimento, tendo em vista que, conforme exposto alhures, 

os autos estão completos, contendo todos os documentos necessários 

para a apreciação da lide. Destaco, ainda, que o Enunciado nº. 90 

estabelece que a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

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

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, o pedido de 

desistência é relativo e, tendo indícios de lide temerária, cabe ao juiz 

afastar o pedido. Verifico dos autos que a documentação apresentada 

pela requerente se limitou a referido extrato de negativação, além de 

documentos pessoais, comprovante de residência, procuração, Ad Judicia 
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e declaração de hipossuficiência. Já de outro tanto, a parte requerida 

anexou nos autos, contrato e faturas, o qual comprova a existência de 

relação contratual entre as partes, referente a contratação de serviços de 

telefonia. Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pela Ré, comprovando assim a existência de relação 

contratual, validando e amparando o débito apontado na restrição 

creditícia em apreço, tombando a alegação de qualquer inexistência de 

dívida, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a 

parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo 

legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT - Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Por último, no caso em 

debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas obrigações e 

tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l .  E i s  o  e n t e n d i m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l : 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela parte Autora e para: a) CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância 

de má-fé no valor de 5% do valor da causa, a ser revertida em favor da 

ré, na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. b) Outrossim, em 

decorrência da má-fé, a CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios 

do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007333-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DO CARMO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA HURTADO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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: 24/09/2018 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: 1001353-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA ANTONIA DA SILVA (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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005710-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007204-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DIVINA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004429-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005942-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA COELHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007212-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 
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arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005278-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR MOREIRA DA LANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005278-71.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; 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: 

ELIOMAR MOREIRA DA LANES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS, ao argumento de que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, no valor de R$ 

129,84 (Cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) gerado em 

tese sob o número de contrato 0209713975 e que a parte Autora 

desconhece o débito, sendo indevida a cobrança e consequentemente a 

negativação que lhe é atribuída, devendo ser declarada inexistente. Na 

data de 19 de dezembro de 2017, foi realizada audiência de conciliação, 

estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. 

Num. 11360387. A parte Reclamada contesta, afirma que resta claro a 

legitimidade do contrato existente entre as partes, bem como a prestação 

dos serviços pela requerida, o que afasta completamente as alegações da 

parte autora, pois estas são desprovidas de verdade. Alega que, diante 

do inadimplemento em diversas faturas do contrato regularmente habilitado 

pela autora, a conta foi cancelada automaticamente e o nome dela foi 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sendo esta uma atuação 

legítima da empresa requerida. A parte reclamada apresentou Tela com 

pagamentos, Relatório de chamadas e faturas, conforme ID Num. 

11333368. A parte Reclamante não apresentou impugnação à 

contestação. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifico que a Empresa reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente de serviços de 

fato contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência 

de débito e condenar o réu por danos morais. Neste sentido: Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por 

danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos 

pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela autora 

inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. CUMPRA-SE. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) 

Juiz(a) 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. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 270/2007. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007824-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 24 de SETEMBRO de 2018, às 15h00min (MT), devendo estar no 

ato acompanhado de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005875-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002971-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALMEIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002971-47.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDSON ALMEIDA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S/A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais ao argumento de contratou 

empréstimo financeiro junto ao reclamado e que não contratou seguro da 

reclamada e que a cobrança dos valores na sua fatura configura abuso. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a reclamada em sua defesa alega que 

os valores cobrados a título de seguro foram expressamente contratados 

pela reclamante, motivo pelo qual, não se podendo falar em venda casada 

e muito menos em ato ilícito ensejador de dano moral e material. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim estabelece, litteris: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido. Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Como se vê dos documentos anexados ao 

feito pelo próprio autor, a contração foi realizada sem qualquer dos vícios 

de consentimento, haja vista que foi pactuada de forma livre e 

espontânea, sem nenhuma coação ou dolo, razão pela qual não há se 

falar na ocorrência da venda casada, bem como, da repetição de indébito 

e danos morais. Sobre a matéria a jurisprudência trás a seguinte 

orientação: TJMG. Contrato bancário. Adesão a cartão de crédito. 

Contratação de seguro. Venda casada. Inocorrência. Manifestação livre 

de vontade do contratante. Inexistência de vício de consentimento. 

Validade «- O princípio do pacta sunt servanda constitui princípio basilar 

na apreciação dos direitos decorrentes de contratos. Segundo esse 

preceito, o contrato válido tem o condão de obrigar as partes, devendo ser 

conferido pelo direito meios hábeis de fazer cumpri-lo. A força obrigatória 

dos contratos cede passo aos vícios que possam recair sobre a própria 

manifestação da vontade, quando se vislumbra descompasso com o real 

querer do agente, quando a intenção não foi externada de forma 

efetivamente livre, devendo aqueles, contudo, ser efetivamente 

comprovados no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em 

exame.» ( TJMG - Apelação Cível 1.0145.09.550397-8/001 - 2011 - Rel.: 

Des(a). Eduardo Mariné da Cunha - DJ 01/06/2011 - Doc. LEGJUR 

144.3405.1000.9000) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

VENDA CASADA – CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO VINCULADO À 

CONTRATAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – 

ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO FORA ENTREGUE AO 

CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – 

RECURSO IMPROVIDO. A mera alegação de venda casada é insuficiente 

para a comprovação dessa prática, especialmente se o contrato não 

possui previsão de vinculação a produtos ou serviços e, ainda, não restou 

comprovada qualquer reclamação administrativa ou pedido de 

cancelamento. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte 

autora, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, sem a 

qual a improcedência é medida de rigor. Manutenção da sentença de 

improcedência. (Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, Recurso Inominado 002.2010.008.074-2, Juiz Relator 

Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 25/02/2014). Assim, devidamente 

comprovado a contratação do seguro, este faz lei entre as partes e, 

consequentemente, a cobrança dos valores devidos pela contratação 

configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do 

Código Civil, in verbis: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido; Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta reclamação. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003594-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON ALVES DE ARAUJO (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)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005228-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005837-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005837-28.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AMANDA DE PAULA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora 

jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

sede de preliminar a Reclamada suscitou INÉPCIA DA INICIAL por falta de 

comprovante de residência em seu nome, o que não merece acolhimento 

tendo em vista que ao analisa a questão, verifica-se que os requisitos 

legais do pedido no Juizado Especial estão descritos no artigo 14 da Lei 

9.099/95, e foram atendidos pela parte Autora. A petição inicial contém os 

requisitos do artigo 319 do CPC, indicando o Juízo, as partes e a causa de 

pedir, de forma coerente. Assim, não há que se falar em qualquer violação 

ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a inicial apresentada 

possibilita às Requeridas ampla argumentação e dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. É cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe telas do seu sistema de 

informática apresentando a ficha cadastral, bem como documentos 

pessoais do Requerente apresentados no ato de contratação, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011056-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CRUZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011056-39.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: RENATO CRUZ DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se já ter passado o lapso temporal 

descrito nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com a certificação do trânsito em julgado, e 

posteriormente com a expedição de alvarás para levantamento dos 

valores, nos moldes definidos no id. 10964946, devendo serem 

transferidos para ad contas já indicadas pelas partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZE RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005349-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005349-73.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por PEDRO DA SILVA CAMPOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que ao tentar realizar compras na 

modalidade crediário, constatou que o Requerido havia incluído seu nome 

no cadastro restritivo de crédito por um débito referente ao contrato 

2745229221000004CT, em 10.05.2015 por débito no valor de R$ 112,25 

(cento e doze Reais e vinte e cinco centavos). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Não se aplica ao caso a Súmula 

385 do STJ, pois, as demais negativações são posteriores. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, 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. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELIPE INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 24/09/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE AUXILIADORA CINTRA DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010034-72.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: SOLANGE AUXILIADORA 

CINTRA DE ALCANTARA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Indefiro, por ora, o pedido de 

expedição de alvará de verba incontroversa, tendo em vista o Provimento 
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n°. 68 do CNJ. Intime-se a exequente para que apresente cálculo da dívida 

exequenda, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012011-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PARABA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012011-02.2015.8.11.0006 Vistos etc., Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que há 

contradição, pois, no sistema PJE e na sentença consta o nome do autor 

EDSON PARABA DO NASCIMENTO, enquanto na inicial consta ADIVAN 

FERREIRA DE SOUZA. Ademais, a r. decisão é omissa uma vez que 

deixou de comprovar o fundamento dos danos morais. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram parcial guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço o erro material 

apontado pelo Embargante. Contudo, saliento que tal contradição não 

prejudica o mérito da demanda, uma vez que todos os documentos que 

instruíram a inicial foram da pessoa apontada na inicial, ADIVAN FERREIRA 

DE SOUZA. No que tange à omissão apontada, os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que o recurso há de ser rejeitado 

neste quesito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PARCIAL PROVIMENTO, passando a sentença a ter a seguinte redação: 

“Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ADIVAN FERREIRA 

DE SOUZA em desfavor de VIVO S.A., alegando que não contratou o 

serviço com o Requerido, no entanto, foi surpreendido com a inscrição de 

seu nome no cadastro restritivo de crédito realizado pelo Requerido.” No 

mais, permanece inalterada a r. sentença proferida. Adote a secretaria as 

providências para retificação do autor no sistema PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO 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: 24/09/2018 Hora: 16:00(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: 1000157-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 10 de DEZEMBRO de 2018, às 13h00min (MT), devendo estar no 

ato acompanhado de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 

24/09/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003283-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010450-74.2014.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

levantamento do valor depositado, tendo em vista o Provimento n°. 68-CNJ. 

Considerando que o requerente não concorda com os valores 

depositados pela requerida, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, efetue o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Advindo o pedido, proceda a secretaria da vara 

com o disposto na Ordem de Serviço 01/2018. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010763-98.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CARLITO DO NASCIMENTO 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

levantamento do valor depositado, tendo em vista o Provimento n°. 68-CNJ. 

Considerando que o requerente não concorda com os valores 

depositados pela requerida, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, efetue o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Advindo o pedido, proceda a secretaria da vara 

com o disposto na Ordem de Serviço 01/2018. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYARA GEOVANA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005896-16.2017.8.11.0006; 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: TAYARA GEOVANA PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora 

não ter dívida com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. É cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe telas do seu sistema de 

informática demonstrando a contratação, bem como histórico de 

pagamento realizado pela parte autora, e ainda, extrato de utilização e 

faturas em aberto, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação 

pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004434-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINA MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004434-24.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; 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: 

IZAINA MARTINS DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A parte autora requer a extinção do feito, ante a necessidade de 

perícia grafotécnica para averiguar se a parte autora é ou não titular da 

assinatura do contrato que teria motivado a cobrança e inserção do nome 

do autor no cadastro de proteção de crédito. Cediço que o art. 370 do 

Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais 

apresentados no ato de contratação, e ainda telas do sistema de 

informática mostrando que houve pagamentos por vários meses e a 

existência de faturas em aberto, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o débito da parte 

autora restou comprovado, uma vez que é patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004715-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA CRUZ TARCIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004715-77.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA BENEDITA DA CRUZ TARCIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora 

jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como faturas em aberto, portanto, em que 

pese os argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho 

que o débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 
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entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003947-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003947-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLARICE DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 

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, 9 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SALA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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: 24/09/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005245-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005245-81.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDJANE 

DA SILVA SOARES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais da parte 

autora apresentados no ato de contratação, e ainda telas mostrando que 

houve pagamentos e as faturas em aberto, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 
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Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002983-27.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Inicialmente, em relação 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 reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. 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, 9 de 

agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAN BARROS ZATTAR LIRA TORRICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005232-82.2017.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: YAN BARROS 

ZATTAR LIRA TORRICO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar a Reclamada suscitou INÉPCIA DA INICIAL 

por falta de comprovante de residência em seu nome, o que não merece 

acolhimento tendo em vista que ao analisa a questão, verifica-se que os 

requisitos legais do pedido no Juizado Especial estão descritos no artigo 

14 da Lei 9.099/95, e foram atendidos pela parte Autora. A petição inicial 

contém os requisitos do artigo 319 do CPC, indicando o Juízo, as partes e 

a causa de pedir, de forma coerente. Assim, não há que se falar em 

qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a 

inicial apresentada possibilita às Requeridas ampla argumentação e 

dilação probatória, bem como junta comprovante de residência em nome 

de sua mãe, o que plenamente aceito. Deste modo, REJEITO a preliminar 

arguida pela parte Requerida. É cediço que o art. 370 do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a semelhança das 

assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos 

autos contrato assinado pela parte autora, bem como documentos 

pessoais e comprovante de residência apresentados no ato de 

contratação, e ainda faturas em aberto, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 
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inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 

2.493,06 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e seis centavos). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005241-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005241-44.2017.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEANDRO DE CAMPOS LEITE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. É cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe telas do seu sistema de 

informática apresentando a ficha cadastral, bem como histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, e 

faturas em aberto, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação 

pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto nos termos do art. 8 da LJEC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINO TERTULIANO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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: 24/09/2018 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: 1002043-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 48 

HORAS, APRESENTAR O ENDEREÇO CORRETO DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

 

EXEQUENTE MANIFESTAR EM CINCO DIAS ACERCA DO BACEN 
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NEGATIVO, BEM COMO NO MESMO PRAZO INDICAR BENS PENHORÁVEIS 

PARA GARANTIR SALDO DEVEDOR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006274-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Comissão de Arbitragem do 36 FIPe de Cáceres (REQUERIDO)

Secretário de Industria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006274-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RICARDO AMBROSIO CURVO 

REQUERIDO: SECRETÁRIO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, MEIO AMBIENTE E 

TURISMO, COMISSÃO DE ARBITRAGEM DO 36 FIPE DE CÁCERES Vistos, 

etc. Considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, remetam-se 

os autos ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de 

agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003705-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALERIA APARECIDA SILVA 

MENDES REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A 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 cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como junte 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, 8 de agosto de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LEITE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

 

EXEQUENTE MANIFESTAR EM CINCO DIAS ACERCA DO BACEN 

NEGATIVO, BEM COMO NO MESMO PRAZO INDICAR BENS PENHORÁVEIS 

PARA GARANTIR SALDO DEVEDOR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 25/09/2018 Hora: 13:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010401-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE DALLA VECCHIA PEREIRA (EXEQUENTE)

FABIO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCY ROSA DA SILVA OAB - MT2613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

EXEQUENTE MANIFESTAR EM CINCO DIAS ACERCA DO BACEN 

NEGATIVO, BEM COMO NO MESMO PRAZO INDICAR BENS PENHORÁVEIS 

PARA GARANTIR SALDO DEVEDOR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MORCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 25/09/2018 Hora: 13:30 (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: 1000197-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KILWANGY KYA KAPITANGO A SAMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000197-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: KILWANGY KYA KAPITANGO 

A SAMBA REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Converto o julgamento em diligência. 

Considerando que o ente público, em sua contestação, concorda com a 

elevação, Intime-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe se o requerente foi elevado ou não, e, em caso positivo, a data do 

ato administrativo que o elevou. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

8 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1003365-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GLEISON RIBEIRO DA ROCHA 

REQUERIDO: A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - ME 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 cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELECINIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 20/09/2018 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: 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 Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pela 

contadoria, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON MIKE GARCIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 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: 1002067-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZY MICARLA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 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: 1002079-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELLEN APARECIDA DOS SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 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: 1002099-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA DE ALENCAR OLIMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 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: 1001654-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE NEVES DA SILVA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 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: 1002083-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ESPINOZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 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: 1002676-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANELY DA CRUZ FAVALESSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002676-10.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ANELY DA CRUZ FAVALESSA em desfavor de CALCENTER CALÇADOS 

CENTRO OESTE LTDA e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, alegando que é cliente da primeira Requerida e esta lhe ofereceu 

um cartão de crédito da segunda Requerida com várias vantagens, que foi 

contratado pela autora. Narra que utilizou o cartão por duas vezes em 

compras na loja Requerida: na primeira compra optou pelo pagamento em 

parcela única e quando procurou a loja para pagar, descobriu que a 

compra estava parcelada, contudo, conseguiu efetuar o pagamento único. 

Entretanto, ao realizar a segunda compra no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

Reais), apesar de ter optado novamente pelo pagamento único, teve sua 

comprar parcelada em seis vezes. Mais uma vez a autora conseguiu 

efetuar o pagamento único e foi informada que seria feito o abatimento, 

cancelando o parcelamento. Todavia, a autora foi surpreendida ao 

descobrir que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo 

de crédito por um débito no valor de R$ 27,49 (vinte e sete Reais e 

quarenta e nove centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, a Requerida sustenta que o valor pago pela autora não foi 

suficiente para quitação do débito. Aduz, ainda, que em outubro/2016 a 

autora solicitou a mudança de parcelamento que foi negada nos termos da 

cláusula 10.7 do contrato de utilização que limita o prazo de 15 dias para 

contestar as transações lançadas no cartão. Todavia, é direito do 

consumidor a quitação antecipada do débito, sendo obrigação do 

fornecedor de serviço/produto apresentar memória de cálculo dos valores 

pagos e do saldo devedor, com o devido abatimento dos juros até a data 

da quitação. É a dicção do art. 52, § 2º, do CDC: Art. 52. (...) § 2º É 

assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Portanto, a cláusula contratual arguida pela Requerida que 

impossibilita a consumidora de quitar o débito antecipadamente é abusiva, 

logo, nula uma vez que lhe restringe direitos. A Requerida, ainda, não 

cumpriu com seu dever de informação, pois, no comprovante de 

pagamento emitido não menciona o abatimento em virtude do pagamento 

antecipado, tampouco apresenta eventual saldo devedor. Assim, tenho 

que a inscrição é indevida, pois, a Requerida infringiu as normas 

consumeristas tornando a cobrança ora discutida ilegítima. O autor não 

pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a 

falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto 

suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado às Reclamadas, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, 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 parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA TEODORO DE BRITO (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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 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: 1001652-10.2018.8.11.0006

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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 26/09/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012097-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012097-36.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO CARLOS BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Certidão de id. 

14627534, ao qual informa a tempestividade do recurso. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende 

nos autos, verifica-se que a parte recorrente interpôs recurso inominado 

fora do prazo legal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua intempestividade. Proceda a secretaria da vara com a retificação da 

capa dos autos, fazendo-se constar como cumprimento de sentença. 

Considerando o pedido de cumprimento de sentença de id. 13621268, 

intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento da dívida exequenda, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento), conforme art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUTTENBERG MATHEUS SOARES GOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003079-42.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS NO 

CURSO DE MEDICINA – 5º SEMESTRE ajuizada por GUTTEMBERG 

MATHEUS SOARES GOLIN em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, alegando que participou da 

seleção realizada pela PROEG-UNEMAT para o preenchimento de vagas 

remanescentes do curso de Medicina e ficou classificado na 5ª fase 

(semestre) em nono lugar. Ocorre que tomou conhecimento que existem 

mais três vagas remanescentes para a 5ª fase e não apenas 5 vagas, 

conforme constou no Edital, pois, das 30 vagas, há apenas 22 alunos 

matriculados. A Requerida, em sua contestação, arguiu a falsidade do 

documento acostado no ID 14048525, uma vez que a instituição não divide 

a grade curricular em semestre, nos termos do documento em questão. No 

mérito, alega que não há a referida vaga, pois, o número de alunos 

matriculados em 27 de junho de 2018 não reflete o número de vagas 

ociosas divulgadas no edital de fevereiro/2018, uma vez que estas vagas 

foram aferidas após vinte e cinco dias letivos do início do semestre 

2017/2. Portanto, a quantidade de alunos matriculados hoje não se presta 

para pleitear vaga remanescente do edital aberto em fevereiro/2018, pois 

estas vagas foram constatadas no segundo semestre de 2017. Assim, 

não há vaga pleiteada e, em caso de desistência superveniente, esta será 

ofertada em novo edital de vaga remanescente, conforme Normatização 

Acadêmica da instituição. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que o ato de 

preenchimento de vagas remanescentes e seus critérios estão inseridos 

na discricionariedade da Universidade quando da elaboração de seu 

estatuto, com amparo no artigo 207 da CF, gozando de autonomia 

administrativa e didática. No que tange aos atos administrativos, ao Poder 

Judiciário cabe somente o exame da observância dos princípios da 

legalidade estrita, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. No 

presente caso, o Autor não logrou êxito em comprovar a existência de 

vagas que abrange sua classificação, tampouco demonstrou que conduta 

da Requerida que fuja aos princípios norteadores da Administração, a 

justificar a interferência judiciária. Isto porque, de fato, a Instituição 

Requerida não elabora lista de alunos matriculados por semestre, e sim 

por disciplina. Logo, é possível que haja 30 alunos cursando a disciplina A 

e 20 cursando a disciplina B, ambas ministradas no quinto semestre. 

Assim, tanto o documento juntado no ID 14048525 quanto os documentos 

acostados à impugnação do autor não são hábeis a comprovar a 

existência da alegada vaga, uma vez que trata de lista de alunos 

matriculados em disciplinas autônomas e, inclusiva, o número de 

frequentadores entre uma disciplina e outra dos documentos juntados 

diferem entre si. Outrossim, vagas supervenientes existentes após o 

calendário letivo 2017/2 não abrange o Edital para o qual o autor realizou o 

seletivo, nos termos da Resolução 54/2011- CONEPE e 006/2016-CONEPE, 

de forma que melhor sorte não assiste ao autor. Quanto à arguição de 

incidente de falsidade, rejeito-o, uma vez que a Requerida não produziu 

provas do fato alegado, nos termos do artigo 429, I do NCPC. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007222-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007222-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELIVELTON SENABIO DA 

SILVA REQUERIDO: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A, 

VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Cuida-se de embargos declaratórios 

opostos por VIA VAREJO S/A. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Transitada em julgado, arquive-se. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000959-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SUELLEN APARECIDA DOS 

SANTOS LOPES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte requerente, alegando erro material. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a 

emenda a petição inicial (id. 12095562) para que a requerente acostasse 

extrato de consulta de balcão SPC e Serasa. Observa-se que no id. 

12093211 a requerente juntou extrato de consulta via internet, onde 

somente fora consultado o SPC. Insta salientar que tal documento é 

retirado no balcão da CDL (Câmara de Dirigentes Logistas) da Comarca, 

pois o expediente citado efetua buscas em mais de 30 (trinta) órgãos de 

proteção ao crédito, sendo o mais completo. Ademais, ao ser intimada a 

emendar a inicial, não juntou o documento pretendido, não havendo desta 

feita qualquer erro material na sentença que indeferiu a exordial. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Transitada em julgado, arquive-se. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de 

agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005196-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILTON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005196-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLENILTON NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por CLARO S/A, alegando a sentença ser omissa 

e contraditória. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Com relação a contradição arguida, 

razão assiste ao embargante, pois na sentença prolatada, em sua parte 

dispositiva, há dois parágrafos que se contradizem entre si. Com relação a 

omissão, verifico que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, excluindo da 

sentença prolatada a parte "Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95" 

,mantendo-se incólume no restante a referida sentença e os seus demais 

termos pelos seus próprios fundamentos. Transitada em julgado, 

arquive-se. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000770-48.2018.8.11.0006 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por 

PAULO VIEIRA DA SILVA, maqueiro, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na 

qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade. O Requerido 

apresentou contestação argumentando inexistência de previsão legal 

quanto ao pedido da autora. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, 

ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei 

infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. A 

citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de 

insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado à inicial (ID 

11919267, pág.1), resta caracterizada a insalubridade em grau médio 

(20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 
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permanente. Desse modo, concluindo o LTCAT como insalubre o ambiente 

laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como 

estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito 

ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem 

as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, deve o 

Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, 

sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da 

saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso. Nesse 

sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. 

PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. 

Comprovado que as atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, 

tem ele direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação do 

ente federado a que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a 

incorporação aos vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é 

devido enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O 

pagamento poderá ser suspenso, entre outras situações, quando 

comprovados o uso de equipamento de proteção individual e a sua 

eficácia para o resguardo da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível 

AC 20120115580 SC 2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 

27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 

166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município 

de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por 

cento) sobre o vencimento base do servidor desde 03.05.2010, aqueles 

ainda não alcançados pela prescrição, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem 

ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das 

ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANDERE CRUZ OAB - MG68004 (ADVOGADO)

LUCIANA DE ALMEIDA VIANA OAB - RJ152437 (ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001952-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIA VAREJO S/A 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 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. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010626-82.2016.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCINETE SANTANA FERNANDES DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 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. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010123-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO FERREIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gazin Ind. Com. de Móveis e Eletrodoméstico Ltda (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010123-61.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: GERVASIO FERREIRA RIBEIRO 

EXECUTADO: GAZIN IND. COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 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. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010286-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DIEGO ROCHA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010286-41.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: CLAYTON DIEGO ROCHA 

GARCIA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

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. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIA MARCELA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010998-65.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ARCENIA MARCELA FREITAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do 

Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá 

ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 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. Após, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010959-39.2013.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE VIANA MARTINS 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, 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. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020076-83.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 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. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003602-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY FERNANDES DE SOUZA NEVES (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003602-25.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DAIANY FERNANDES DE 

SOUZA NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

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. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002912-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ODETE NUNES DE ALMEIDA 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, 

de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 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. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANE RODRIGUES RANZULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT0010131A-O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010168-02.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GRAZIANE RODRIGUES 

RANZULLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA, KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, 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. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010394-70.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIA CASSIA DA COSTA 

LIMA REQUERIDO: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, 

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, 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. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-62.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010509-62.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A., TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Tendo em vista o pedido de desistência do recurso interposto, 

homologo-o. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 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. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012118-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANI PEREIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012118-46.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: POLIANI PEREIRA MORAIS 

EXECUTADO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

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. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 7 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JORGE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007017-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ JORGE PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. O requerente foi 

intimado a emendar a petição inicial (id. 12039882). Com isto, juntou aos 

autos minuta de acordo (id. 12304257), porém o referido documento 

estava sem a assinatura da parte requerida, motivo pelo qual foi-se 

determinado que juntasse a transação assinada pelo requerido. O 

requerente apresentou petição de juntada do acordo assinado (id. 

13595078), contudo o documento solicitado não foi juntado ao feito). 

Considerando que o requerente, apesar de devidamente intimado a 

emendar a petição inicial, deixou transcorrer o prazo sem a juntada do 

documento pretendido, como também não acostou a minuta de acordo 

assinada pelo requerido, INDEFIRO a exordial. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 9 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n. 1006653-10.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada por 

NELSON PEREIRA DE CARVALHO em desfavor de BANCO SANTANDER 

BRASIL S.A, alegando que efetuou contrato de consórcio do tipo CDC com 

a empresa Disal Administradora de Consórcios no valor de R$ 22.000,00 

(vinte e dois mil Reais) para a aquisição de veículo Blazer DLX, efetuado o 

pagamento de 2 parcelas no montante de R$ 3.450,00 (três mil e 

quatrocentos e cinquenta Reais) a título de amortização pessoal e mais 36 

parcelas de R$ 718,67 (setecentos e dezoito Reais e sessenta e sete 

centavos), sendo acordado que durante o período do contrato o veículo 

ficaria alienado ao Banco Requerido. Ocorre que após adimplir todas as 

parcelas do consórcio, o Requerido se nega a realizar a baixar a 

alienação do veículo. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de ilegitimidade 

passiva se confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que realizou a baixa do gravame em tempo 

hábil, o que não o fez. Em análise aos autos, observo que é incontroverso 

que o autor quitou o débito. O Requerido sustenta que a baixa do gravame 

não é de sua responsabilidade, entretanto, seus argumentos não 

prosperam, conforme posicionamento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO – DEMORA 

IMOTIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO 

FINANCIAMENTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO –– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MULTA E 

EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 

INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA OBSERVADA – 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO LEGAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO 

DESPROVIDO. A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de 

consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, 

consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição 

financeira e o consumidor. A inclusão e liberação do gravame de veículos 

financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições 

credoras, nos termos do artigo 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN: “Art. 9º. 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.” Conforme 

documento juntado pelo autor no ID 13120073, mesmo após o ajuizamento 

da ação, o Requerido mantém a alienação do veículo. Concretizada a 

responsabilidade do Requerido em realizar a baixa do gravame, o que não 

o fez em tempo hábil, caracterizada fica pela falha de prestação do 

serviço, configurando o dano moral (in re ipsa). Para o valor arbitramento 

em dano moral o magistrado deve sempre ter como princípio norteadores a 

razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições 

econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a 

repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e 

pedagógico-punitivo do instituto. A aplicação da multa diária ficou limitada a 

30 (trinta) dias, o que se denota não haver exorbitância na sua aplicação, 

tampouco seu valor se mostra excessivo, vez que há anos a obrigação 

por parte do apelante havia de ter sido cumprida. O prazo fixado para 

cumprimento da obrigação é o determinando legalmente, pela própria 

Resolução do CONTRAN, não havendo que se falar em extensão de prazo 

para cumprimento da obrigação que há muito já deveria ter sido cumprida. 
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Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem 

incidir a partir da citação. (TJMT. Ap 62206/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE GRAVAME DE RESERVA DE 

DOMÍNIO SOBRE O VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. CONTRATO QUITADO. 

OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR EM PROMOVER A SUA BAIXA DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 320 DO CONTRAN. INÉRCIA. DANO 

IN RE IPSA. DA APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 320 DO CONTRAN. De 

acordo com o art. 5º da referida normativa, entende-se por gravame a 

cláusula de reserva de domínio inserida nos contratos de compra e venda 

de veículo, sendo obrigação das instituições credoras proceder na baixa 

da restrição tão logo evidenciado o pagamento do débito. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquele que causar dano a outrem, seja ele 

moral ou material, deverá restabelecer o status quo ante e, caso não seja 

possível, fica obrigado a reparar o dano pecuniariamente. DANO MORAL. 

O descumprimento contratual, como regra, não detém o condão de 

caracterizar a ocorrência de afronta a honra e a intimidade da parte. No 

entanto, subsistem casos em que o ilícito contratual exacerba os 

transtornos do cotidiano, caracterizado pelo descaso do fornecedor 

frente ao consumidor, elo mais fraco da relação de consumo. Nestes 

casos, o abalo produzido pela ação ou omissão do fornecedor é tão 

invasiva na esfera de intimidade da parte que é capaz de gerar o dano 

moral indenizável, como no caso concreto, onde o credor mesmo 

notificado permaneceu inerte por mais de 06 meses para proceder na 

baixa do gravame. DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. 

Em se tratando de relação contratual, a correção monetária deve 

obedecer os ditames da súmula 362 do STJ e os juros moratórios 

contam-se a partir da citação, não sendo aplicável à espécie o disposto no 

verbete 54 do STJ. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073228736, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/04/2017) Nesse contexto, sem a prova que exima 

a parte Requerida do dever de realizar a baixa do gravame, impõe-se a 

condenação pelo dano moral ocasionado pelo gravame indevido, sendo 

certo que a frustração da expectativa da baixa supera o mero 

aborrecimento, notadamente diante da situação de impotência do 

consumidor. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) DETERMINO que o Requerido proceda a baixa no 

prazo de 30 dias; b) CONDENAR a reclamada a pagar a título de danos 

morais ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos 

de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e 

correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ), bem 

como torno definitiva a liminar concedida; Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003894-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JORGE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003894-73.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ JORGE PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pelo requerido, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelo 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Transitada em julgado, 

arquive-se. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PETINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000249-06.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO por 

sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo havido 

entre as partes no PROCON desta Comarca, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005333-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005333-22.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo, conforme minuta juntada no ID 13896342. 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 
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teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007421-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007421-33.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS 

MORAIS proposta por THULIO SANTOS MOTA em desfavor de VANESSA 

APARECIDA MOTA DA CRUZ em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, no entanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor 

de R$ 168,64 (cento e sessenta e oito Reais e sessenta e quatro 

centavos), contrato 0210555945. A Requerida arguiu preliminar de 

litispendência aos autos 1005218-98.2017.8.11.0006, com razão, pois 

trata-se do mesmo débito e mesmo contrato. Portanto, tenho que a 

extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, pois, há 

identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de 

pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

litispendência. Ante o exposto, reconheço a litispendência e, por 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012443-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8012443-21.2015.8.11.0006 Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE DESPEJO COM PEDIDO DE COBRANÇA proposta por JOSE VIEIRA DOS 

SANTOS em face de MUNICIPIO DE CACERES. Compulsando os autos, 

verifica-se que conforme Termo de Entrega de Chaves (Id. 2456658) a 

parte autora declara ter recebido em 19/11/2015 as chaves do imóvel, bem 

como ter vistoriado o imóvel e nada havendo a reclamar quanto ao estado 

de conservação, e ainda que a quitação dos débitos anteriores e 

quaisquer outras obrigações pendentes se resolveriam com os termos 

avençados no contrato. Da forma que se apresenta a situação, houve a 

perda do objeto da ação, devendo esta deve ser extinta. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, com base 

no artigo 485, VI, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005664-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005664-04.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VALCIR BARBOZA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Compulsando detidamente os autos verifica-se 

que a Reclamante foi devidamente intimado pelo Diário Eletrônico em 

08/06/18 do despacho de Evento Id. nº 13437808, para, no prazo de 15 

dias, colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, 

contudo, quedou-se silente, deixando transparecer que a prestação 

jurisdicional que outrora vindicada não mais lhe interessa. Desta feita, 

dessume-se do comando do artigo 485, inciso III, do CPC, que o 

comportamento da espécie enseja a extinção do processo. Posto isso, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007639-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007639-61.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no ID 

13247851. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI 

do CPC; b) Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 
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único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO EMIDIO CARDOSO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002401-27.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida pelo 

FABIANO EMIDIO CARDOSO DO PRADO em face de LOJAS RENNER S.A. 

e RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência 

da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 13487943. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007722-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007722-77.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

promovida por WAGNER ANDRADE RODRIGUES em face de CLARO S.A. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência 

da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 13423038. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007003-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES FERREIRA (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007003-95.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

promovida por DAIANE GOMES FERREIRA em face de VIVO S.A. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência 

da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 13300077. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011943-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE LIMA CERQUEIRA OAB - MT0019025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011943-52.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA promovida por 

WILSON SOUZA SANTOS em face de FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT. Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela 

desistência da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 2462616. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-24.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURY GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002925-24.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

FINANCEIRO COM RESSARCIMENTO DE DANOS MORAL E MATERIAL COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA promovida por MAURY 

GONCALVES DE SA em face de BANCO PAN S.A. e BANCO BMG. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência 

da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 14114976. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005715-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUDIVAN JESUS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005715-15.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte Autora 

manifestou requerendo a extinção do feito após a juntada de peça 

Contestatória da Requerida. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, VI do CPC, bem como no Enunciado 90 do FONAJE; b) 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005414-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CLARA ALVES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005414-68.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no ID 

12434687. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI 

do CPC; b) Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178651 Nr: 1442-78.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVELY GLENDA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145-B

 Intimação da DEFESA, para no prazo legal, manifestar acerca do r. 

despacho a seguir transcrito: "Vistos etc, I - Haja vista o teor da certidão 

de fl. 154, verso, Decreto a revelia da ré Evely Glenda Sampaio, por ter 

mudado de endereço sem comunicar o Juízo. II – Da não localização da 

vítima Thaynan Patrícia Miguel de Paula (fl. 158), digam as partes. Após, 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos etc.

Certificada a tempestividade, conforme certidão de fl. 187 RECEBO o 

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa.

 Vista a defesa para apresentação das razões recursais. Após ao 

Ministério Público para apresentação das contrarrazões recursais.

 Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, 

nos termos do artigo 589 do CPP.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206720 Nr: 7773-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTILY MARCOS ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc,

Homologo a desistência das demais testemunhas.

As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 98 de 633



 Cod. Proc.: 208605 Nr: 9087-23.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NAVES FERREIRA, EVANIA DE SOUZA, 

ADEVILSON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O 

MT

 Vistos etc

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Suellen Aparecida 

Ferreira Farias e Evanildo de Souza.

Tratando-se de revelia, conforme decisão de fls. 237, as partes nada 

requerendo neste ato processual quanto a diligências, declaro encerrada 

a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à defesa para memoriais 

finais, vindo-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202412 Nr: 4893-77.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MINERVINO MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Trata-se de denúncia crime oferecida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, imputando ao indiciado a prática de crime, cuja pena mínima 

cominada é igual ou inferior a um ano. Estando presentes os requisitos do 

Art. 89, da Lei 9.099/95, verificando que o indiciado hodiernamente não 

está sendo processado, presentes os demais requisitos que autorizam a 

suspensão condicional da pena, considerando que o indiciado aceitou a 

proposta de suspensão condicional do processo criminal, E HOMOLOGO 

por sentença o referido acordo, declaro SUSPENSO o processo e 

submeto o acusado ao período de prova de 02 (dois) anos, não correndo 

a prescrição durante esse prazo, sob as condições acima determinadas 

pelo ilustre representante ministerial. Expirado o prazo, sem motivos para 

revogação, voltem-me conclusos os autos, para ser declarada extinta a 

punibilidade. Intime-se o Conselho da Comunidade para que preste contas 

da importância. Apontado o inadimplemento, certifique-se, abrindo-se vista 

ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218623 Nr: 6040-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos etc. Tendo em vista que o réu encontra-se preso por outro 

processo CI 238633 e não foi requisitado para o presente ato processual, 

hei por bem, redesignar a presente audiência para o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 14h45min.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235703 Nr: 5019-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES, JULIANE FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20615 MT, OTAVIO SIMPLICIO KHUN - OAB:14238 MT

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231424 Nr: 2045-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIURA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, 

CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:

 Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com supedâneo 

no art. 310, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA DE DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO, qualificado nos autos, 

cumulada com as seguintes medidas cautelares:1) comparecimento 

mensal em juízo para esclarecer e justificar suas atividades até a data da 

prolação da sentença;2) não se ausentar do território do Estado de Mato 

Grosso sem prévia comunicação ao juízo e devida autorização judicial;3) 

recolhimento domiciliar do acusado no período noturno e nos dias de 

folga.Observando-se que caso o(a) autuado(a) descumpra quaisquer das 

medidas cautelares ora impostas, ensejará a revogação da medida e a 

decretação da prisão preventiva (parágrafo único do artigo 312 do Código 

de Processo Penal – Lei nº 12.403/11). EXPEÇA-SE O COMPETENTE 

ALVARÁ DE SOLTURA para colocar ao increpado DOUGLAS FERREIRA 

TENÓRIO em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso.Em 

tempo, com relação ao pedido ministerial de revogação da prisão domiciliar 

da acusada Miuria Cristina Santana dos Santos, hei por bem postergar sua 

análise para o momento da prolação da sentença de mérito.Por fim, dê-se 

vista dos autos a i. Defesa dos denunciados, para manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 384, § 2º, do Código de Processo Penal 

e após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação acerca do 

aditamento à denúncia de fls. 214/216.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153933 Nr: 1291-83.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIOMAR ANDRADE SILVA 

FILHO - OAB:OAB-MT 18809 B, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se desarquivado e com vistas para o 

causidico peticionante pelo prazo de 05 (cinco)dias sob pena do retorno 

ao arquivo.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226504 Nr: 11782-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 
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passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 131784 Nr: 459-21.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FELISMER SALVO PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Contudo, verifico dos autos que o reeducando apenas terá direito à 

progressão de regime no ano de 2020, portanto, há cerca de dois anos 

contados da presente data, além disso, não se encontra no rol de 

trabalhadores externos à unidade prisional, o que inviabiliza a concessão 

da benesse em favor do mesmo.Isso posto, INDEFIRO o pedido de saída 

temporária formulado em favor de Carlos Felismer Salvo 

Palma.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se a defesa da presente decisão, bem como para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o instrumento de procuração 

que lhe outorgue poderes para patrocinar a defesa do 

reeducando.Intime-se o reeducando.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218927 Nr: 6305-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS, JDSSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:20056/E, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270/O

 (...)ISSO POSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

mantendo-a pelos seus próprios fundamentos, aliados a fundamentação 

esboçada na presente decisão.Diligencie o sr. gestor para a devida 

devolução da missiva expedida nos autos para interrogatório dos réus, 

devidamente cumprida.Após, aguarde-se a audiência designada nos 

autos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227621 Nr: 12598-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim, me filio ao entendimento jurisprudencial deste Estado, 

determinando que a data base para fins de progressão de regime seja do 

dia da última prisão/infração do reeducando.Entretanto, analisando o 

cálculo de pena juntado aos autos o mesmo encontra-se equivocado, eis 

que constou data base diversa da fixada por este Juízo, aliado ao fato de 

que as datas de início de cumprimento de pena estão fixadas pelas datas 

dos crimes ocorridos, e não pelo efetivo início do cumprimento de pena, 

com as devidas detrações, o que deve ser retificado.Isso Posto, pelas 

razões acima expostas INDEFIRO o pleito de reconhecimento da 

continuidade delitiva, bem como INDEFIRO o pleito para fixação a data base 

pela data do último trânsito em julgado da última condenação do 

reeducando.Retifique-se o cálculo de pena, inserindo como data inicial de 

cumprimento de pena em ambos os crimes a data da prisão do 

reeducando que no caso dos autos se deu em 26/06/2017, bem como 

inserindo-se os períodos de detração relacionados a ambas as 

guias.Após, ao Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública para 

manifestação.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233920 Nr: 3761-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO VALDIZAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 424.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238329 Nr: 6853-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 476.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000926-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO (REQUERIDO)

CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000926-39.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO, CERES AGROMERCANTIL 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc. Vislumbra-se que na 

fundamentação da petição inicial, o requerente menciona notas fiscais no 

primeiro momento e duplicatas em outro momento. Posteriormente, este 

Juízo se equivocou em mencionar notas fiscais e duplicatas também, uma 

vez que os únicos documentos acostados aos autos se tratam de notas 

fiscais. Por isso, na decisão exarada anteriormente, onde se lê duplicatas, 

passa a ser lido notas fiscais. Além disso, frisa-se que o “fumus boni 

iuris” também se encontra presente nos documentos carreados aos autos, 

quais sejam, contratos e notas fiscais de fls. 12/19 e 20/44. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 13 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000126-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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I. S. (RÉU)

C. A. L. (RÉU)

J. M. S. (RÉU)

P. H. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB - MT9906/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000126-45.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ANDERSON CANDIOTTO RÉU: JACY MIGUEL SCANAGATTA, IRMA 

SCANAGATTA, CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA, PAULO HUMBERTO 

BUDOIA Vistos. 1 - Esclareço a atuação no feito em razão da suspeição 

alegada pelo i. Titular da 1º Vara de Diamantino. 2 - No presente caso, 

passados mais de um ano da distribuição, não houve a triangulação 

processual, com apresentação de contestação pelos requeridos, também 

e principalmente pela dificuldade na realização da audiência de 

conciliação, pois as partes e/ou representantes, residem em outras 

Comarcas, tanto os requeridos quanto o próprio autor que já pleiteou mais 

de duas redesignações de audiência. Além disso é de se notar a extrema 

litigiosidade que envolve o caso em questão, remetendo a demanda 

petitória que tramita há mais de trinta anos, de forma que a conciliação 

seria só um ato formal sem qualquer possibilidade de composição entre as 

partes. Diante dessas premissas, e levando em conta que a conciliação 

pode ser obtida em qualquer fase processual, inclusive com possibilidade 

de designação de solenidade a pedidos das partes, após a apresentação 

de contestação, dispenso a realização de conciliação prévia e DETERMINO 

A CITAÇÃO dos requeridos para contestarem a demanda no prazo legal, 

expedindo-se o necessário, inclusive carta precatória. Expeça-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 1 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz(a) de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000126-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. (RÉU)

C. A. L. (RÉU)

J. M. S. (RÉU)

P. H. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB - MT9906/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para que fique ciente do retorno da Carta 

Precatória da Comarca de Cuiabá, devendo manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte requerida para que fique ciente da desistência da 

ação (id 14125356 e 14685185, devendo manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80432 Nr: 2821-33.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Ribeiro Rangel, Zilma Ribeiro Lourenço 

Rangel

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILTON RIBEIRO RANGEL, Cpf: 

13789279153, Rg: 1053713-9, Filiação: Izaltino Moreira Rangel e Valdete 

Ribeiro Rangel, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista e atualmente em 

local incerto e não sabido ZILMA RIBEIRO LOURENÇO RANGEL, Cpf: 

13789279153, brasileiro(a), casado(a), do lar. 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: Alega o exequente que que os executados contrataram 

crédito inicial de R$100.254,45 (cem mil duzentos e cinquenta e quatro 

reais e quarenta e cinco centavos) atraves da Cedula Rural Hipotecária n. 

98/01005-0. Afirma que os executados não efetuaram o pagamento. 

Reque o exequente a citação dos executados para pagamento de 

R$281.109,44 (duzentos e oitenta e um mil cento e nove reais e quarenta e 

quatro centavos). Fez os requerimentos de praze. Deu-se a causa o valor 

do crédito cobrado. . .

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 281.109,40 - Valor 

Atualizado: R$ 281.109,44 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 167/168. Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora. Após, conclusos para ordenação de 

procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 01 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11209 Nr: 1186-66.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, Agenor Tomé, 

Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau, Ceila Capistrano Dias Tomé, 

José Carlos Altrão, Maria Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90331 Nr: 2644-64.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelton Aparecido Gomes de Almeida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado de (...), devendo 

retirar guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – GUAIS) do 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na localidade:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 1052-82.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Orialdo Haas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:OAB/MT 5849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407-MT

 Intimo o autor para manifestar acerca do Oficio nº486/2018 de fls, 

133verso, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1804-35.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Rocha, Euclides Geraldo 

Trabachin, Amalia Redigolo Trabachin

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

OAB:13842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca da 

PENHORA BACENJUD NEGATIVA de fls.235//239.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000710-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. C. R. (EXEQUENTE)

G. L. C. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA OAB - MT23656/O 

(ADVOGADO)

ELIZA MARA FERREIRA LOUREDO OAB - 856.465.551-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada 

pelo rito do artigo 528, § 7º do Novo Código de Processo Civil, objetivando 

o recebimento dos últimos três meses de crédito alimentar vencido e não 

pago. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte exequente, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. 3. CITE-SE e INTIME-SE o 

executado ROGÉRIO COSTA RODRIGUES para pagar o valor de R$ R$ 

2.075.76 (dois mil e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e as 

parcelas que se vencerem no curso desta ação, provar que já o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, 

ADVERTINDO-O de que somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar o débito justificará o inadimplemento 

(artigos 911 c/c 528, § 7º, NCPC). 4. ADVIRTA-SE o executado de que se 

não pagar, ou se a justificativa não for aceita, poderá ser decretada a 

prisão, em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 

528, § 3º, NCPC), bem como que o cumprimento da pena, por sua vez, não 

o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 5. 

ANOTE-SE que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 

é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo. 6. Decorrido o 

prazo para pagamento, com ou sem justificativa, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer o que 

entender por direito, após, dê-se vista ao MPE. 7. ANOTE-SE que a 

exequente é beneficiária da justiça gratuita. 8. PROCESSE-SE em segredo 

de justiça. 9. CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública. Às 

providências. Diamantino/MT, 07 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. C. R. (EXEQUENTE)

G. L. C. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZA MARA FERREIRA LOUREDO OAB - 856.465.551-91 

(REPRESENTANTE)

TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA OAB - MT23656/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença pelo rito 

da expropriação apresentado por ELISSA LOUREDO COSTA RODRIGUES 

e GABRIEL LOUREDO COSTA RODRIGUES, menores impúberes 

devidamente representados por sua genitora ELIZA MARA FERREIRA 

LOUREDO, em face de ROGÉRIO COSTA RODRIGUES, já qualificados nos 

autos. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos exequentes, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. 3. Na forma do artigo 513, 

§2º do NCPC, CITE-SE o executado ROGÉRIO COSTA RODRIGUES para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 9.667,77 (nove mil 

seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), acrescido 

das custas, se houver. 4. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. 5. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, 

devendo recolher os valores devidos pelas diligências efetuadas, salvo se 

for beneficiária da justiça gratuita. 6. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das devidas taxas, a parte exequente poderá requerer 
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diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 

528, § 1º c/c art. 517, que servirá também aos fins previstos no art. 782, 

§3º, todos do Novo Código de Processo Civil. 7. Ciência ao Ministério 

Público e ao advogado constituído. Às providências. Diamantino/MT, 09 de 

agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000559-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar acerca do pedido de extinção 

apresentado pela parte Requerida

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123175 Nr: 38-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rogerio Assunção 

da Costa Stefan - OAB:7030, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:

 Intimação do Patrono do Denunciado , para que fique ciente da data de 

Audiência, conforme decisão abaixo transcrita:

Posto isso, nos termos artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e 

com a jurisprudência sobre o assunto, aliada a ao posicionamento 

ministerial, defiro o pedido retro, e via de consequência REVOGO a prisão 

preventiva outrora decretada por conversão do flagrante, e CONCEDO a 

liberdade provisória ao denunciado MARINALDO BEZERRA DA SILVA, 

para que possa permanecer livre até o julgamento da ação penal, 

impondo-se, no entanto, as seguintes condições:

I- Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito 

(08) dias sem autorização deste Juízo;

 II- Não se embriagar ou se apresentar embriagado publicamente;

 III- Não portar armas;

 IV- Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e congêneres;

 V- Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço;

 VI- Comparecer bimestralmente em Juízo para informar sua atividade e 

manter atualizado seu endereço residencial e de trabalho, tudo sob pena 

de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado 

de prisão; e,

VII- Comparecimento a todos os autos processuais para os quais for 

intimado.

Lavre-se o termo de compromisso e expeça-se o Alvará de Soltura, se 

por outro motivo não estiver preso.

Para prosseguimento do andamento processual, designo audiência para o 

dia 15/01/2019, às 14h30min.

Providenciem-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Diamantino/MT, 07 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1212-15.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosevaldo Severo de Souza

 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: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do LAUDO PERICIAL 

de fls. 354/355 e se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118533 Nr: 2678-97.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandicleides Bandeira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Autos n 2678-97.2017.811.0005

Código n. 1185333

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Trata-se de execução penal do reeducando VANDICLEIDES BANDEIRA 

LIMA, o qual foi condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão em 

regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

 Cálculo de pena acostado à fl. 52.

 O reeducando apresentou pedido de extinção de punibilidade pela 

prescrição (fls. 178/182).

 Em seguida, procedeu a unificação da guia de execução extraída da ação 

penal nº. 2512-32.2005.811.0055 (fl. 184).

 O Ministério Público manifestou pela extinção de punibilidade e elaboração 

de cálculo de pena (fls. 255/256).

 É o relatório. Decido.

 Em análise dos autos constato que o reeducando fora condenado à pena 

de 12 (doze) anos de reclusão, prescrevendo em 16 (dezesseis) anos, 

nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal.

 Outrossim, consta nos autos que o reeducando contava com 18 (dezoito) 

anos de idade na data dos fatos, sendo imperiosa a redução da 

prescrição pela metade nos termos do artigo 115 do Código Penal, qual 

seja em 08 (oito) anos.

 Ocorre que, da data do recebimento da denúncia (22/04/1997) até a data 

da sentença de pronúncia (14/09/2006) decorreu prazo superior a 08 

(oito) anos, razão pela qual reconheço a incidência do fenômeno 

prescricional, com relação a condenação do delito descrito no artigo 121, 

§2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 06/08).

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 

109, inciso II, artigo 110 §1º e artigo 115, todos do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, no que ser 

refere à condenação fiscalizada da guia de fls. 06/08, referente à 

condenação do delito descrito no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código 

Penal, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

 Certifique-se a existência de demais condenação em desfavor do 

reeducando, elabore-se novo cálculo de pena e dê-se vista as partes.

 Às providências.

Diamantino/MT, 06 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101506 Nr: 2241-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Intimação do Patrono do Reeducando, para que no prazo legal, se 

manifeste acerca dos Embargos de Declaração de fls.167/168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120093 Nr: 3314-63.2017.811.0005

 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): Oedson Aparecido da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21. 317, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luiz Timidati - OAB:13.528

 Intimação do Patrono do Denunciado para que, no prazo de 05 dias, 

assine a petição de fls. 90/95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 4062-95.2017.811.0005

 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): Miguel Abelha Neto, Edson Krustsch Sadavil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mello - 

OAB:58376-RS

 Código n. 121930

DESPACHO

Vistos, etc.

Devolvo estes autos a Secretaria Judicial, tendo em vista que as 

informações processuais foram devidamente prestadas ao Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado.

Indefiro o pedido de fls. 297/297-verso, vez que em consulta ao site do 

TJ/MT, constatei que já fora realizado interrogatório do acusado Miguel 

Abelha Neto (autos nº. 12953-18.2018.811.0005 – cód. 284866, comarca 

de Tangará da Serra-MT).

Cumpra-se a decisão de fl. 293.

Às providências que se fizerem necessárias.

Diamantino/MT, 08 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84824 Nr: 50-14.2012.811.0005

 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: Matheus Machado, FGM, Dori Edson Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hedivirges Maria de Arruda Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para que no prazo de 05 dias, se manifestar 

acerca das petições acostadas às fls. 133 e 138 F/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81749 Nr: 323-27.2011.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Wildner - 

OAB:OAB/RS 52999

 Intimação do partrono do autor, para que se manifeste no prazo de 05 

dias, acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 164.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97764 Nr: 486-65.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joeliton Delcoli de Almeida

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

Segurança, FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodigues Caldas - 

OAB:113.756-RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100, Procuradoria 

Geral do Estado - OAB:

 Intimação do Patrono das Partes para que fiquem cientes do retorno dos 

autos do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e se manifestem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86851 Nr: 2504-64.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A, Deloitte Touche 

Tohmatsu Consultores Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alessandro Castagna - 

OAB:OAB/SP 174.040, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da CONTESTAÇÃO 

de fls.2182/2187 e querndo apresente no prazo legal a Impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 1621-59.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Francisca de Souza

 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: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que ciente dos Embargos de 

Declaração de fls. 170 e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103665 Nr: 3276-22.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Carvalho Junior, Juscileide Gomes da 

cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Vieira Noia - 

OAB:10621/MT, FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - OAB:7066

 Intimação do Patrono dos Requeridos, par que fiquem cientes dos 

embargos de declaração de fls. 277/281, e querendo apresentem no 

prazo legal, as contrarrazões ao referido embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 7047 Nr: 408-33.1999.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista Lucas de Pinho-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:Procuradora, Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, João Virgílio do Nascimento Sobrinho - OAB:MT 

3112, Maria Luiza Cunha Cavalcanti - Procuradora da Fazenda 

Pública - OAB:6847-mt, Ubiratã Nascentes Alves - OAB:0000-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Sérgio Marim - 

OAB:OAB/MT 6.295

 Intimação do Patrono do Executado para que providencie as informações 

necessárias a prossecução do feito, consoante pleito da parte exequente 

à fl. 220, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 17119 Nr: 687-77.2003.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 Inrimação do Patrono do Executado, para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103150 Nr: 3033-78.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito Figueiredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Intimação do Patrono do Embargado para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 20306 Nr: 2584-43.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Silva de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT, Lea Emile M. Jorge de Souza - OAB:Mat. 1585180

 Intimação dos Exequentes, para que fiquem cientes da Impugnação à 

Execução de fls. 227/228 e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36119 Nr: 970-27.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Benedito Figueiredo da Silva

 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: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do translado de fls. 

245/250, e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40036 Nr: 894-66.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Damião de Almeida

 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:

 Intimação do Patrono da Parte Autor para que junte aos autos, no prazo 

de 05 dias, o COREJ do RPV referente ao Honorários Advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86452 Nr: 2073-30.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

se recebeu o pagamento do RPV, conforme informado às fls. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86458 Nr: 2080-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsinha Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono do Exequente para que informe, a este Juízo, no 

prazo de 05 dias, se recebeu o pagamento do RPV informado às fls. 202.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI CIDRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do requerente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 14575655

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005948-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIACLE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAECIO GUEDES FERNANDES FELIPE OAB - MA11414 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MAIARA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Laudo Psicossocial
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005331-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MS12112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLIANO RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1005331-22.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 02 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004935-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. D. S. (REQUERENTE)

L. D. S. S. J. (REQUERENTE)

N. D. S. S. (REQUERENTE)

J. S. D. S. S. (REQUERENTE)

P. I. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS COUTINHO OAB - ES5202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004935-45.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004549-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

S. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB - RO6835 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004549-15.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

11/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149588 Nr: 4175-21.2015.811.0037

 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: ROSIMEIRE BRITO RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOMAR SEGURADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 Código: 149588

Vistos, etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos à transação 

celebrada entre as partes cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão.

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

a gratuidade da justiça.

Publicada e registrada no sistema.

Certifique-se o transito em julgado, diante da renuncia do prazo recursal.

Expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Serve a presente como Mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT, 10 de Agosto de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70174 Nr: 2482-75.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDL, MPL, WFPDL, MDFAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, para 

majorar os alimentos devidos por LUZIMAR DA SILVA LIMA em favor de 

seus filhos Vítória Pires de Lima, Matheus Pires Lima e Warlen Floriano 

Pires de Lima, para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente no montante de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias (escolares, médicas, farmacêuticas e 

odontológicas), aos seus filhos, mediante aviso prévio e apresentação 

das notas fiscais, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária da genitora dos menores, informada 

às fls. 17.Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

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

Civil.Publicada e registrada no Sistema Apolo.Isento de custas face à 

gratuidade da justiça.Após, certificado o transito em julgado, arquive-se 

em segredo de justiça, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste-MT, 10 de Agosto de 

2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 3234-42.2013.811.0037 120746

AÇÃO: Execução de  T í tu lo  Ex t ra jud ic ia l -Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

EXECUTADO(A,S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA

CITANDO(A,S): Requerido(a): Imperativa Transportes Ltda, CNPJ: 

07885257000117, brasileiro(a), Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16.05.2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 145.192,80 ( atualizado em 21.06.2018, as 

fls.163-164)

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

145.192,80, referente às Cédulas de Crédito Bancário nº 21238051.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
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opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

Primavera do Leste - MT, 13 de agosto de 2018.

Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005148-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MARIA GUIMARAES (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 

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 : 

1005148-85.2017.8.11.0037. AUTOR: ROSICLEIA MARIA GUIMARAES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Acolho a emenda da petição inicial. Cumpra-se integralmente a 

determinação judicial derradeira. Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Processo nº 1001636-94.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Dair Alves da Silva Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Dair Alves da Silva em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 24 de janeiro 

de 2017, na Rua JK, no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, 

outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, 

foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial vieram os 

documentos inclusos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, bem como a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora. No mérito, sustenta em 

princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, 

não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente 

aponta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a 

gradação em caso de invalidez (Id. 8178102). Instada a manifestar-se, a 

parte autora impugnou a contestação (Id. 8184023). Perícia Médica inclusa 

(Id. 11252567). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. 

Das preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em 

alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo 

Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência –APH – Controle e Estatística – Suporte Básico de Vida 

(SAMU) nº 8559, relatando “vítima de colisão carro x moto” (Id. 6819960) e 

Ficha de Atendimento na Unidade de Pronto Atendimento nº 11706, ambos 

confeccionados na data do acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade média (50%) em pé esquerdo (50%), consoante tabela 

emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

11252567). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Dair Alves da Silva, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Processo nº 1001683-68.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Elias Alves Damas Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Elias Alves Damas em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 17 de 

fevereiro de 2017. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

Com a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, bem como a 

ausência de requerimento administrativo pela parte autora. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a 

suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 8707658). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 8831208). 
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Perícia Médica inclusa (Id. 11253697). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Ficha de identificação com dados clínicos do atendimento do autor 

na Unidade de Pronto Atendimento nº 16932, confeccionada na data do 

acidente noticiado na inicial, relatando “paciente vitimou-se moto sofrendo 

trauma pé direito” (Id. 6849391) e Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 

2017.63825. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando a existência de incapacidade média (50%) em pé direito 

(50%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP (Id. 11253697). Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Elias Alves Damas, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Processo nº 1001729-57.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Francisco Gonçalves Veloso Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Francisco Gonçalves 

Veloso em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 09 de novembro de 2016, na Av. Florianópolis, no município de 

Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

Com a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora, bem como a ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a 

suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 8342137). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 8830759). 

Perícia Médica inclusa (Id. 11252575). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. da alegação de inépcia da inicial Há nos autos a presença de 

todos os documentos indispensáveis para a propositura da presente 

demanda, na forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Relatório de Ocorrência –APH – Controle e Estatística – Suporte 

Básico de Vida (SAMU) nº 8173, relatando “vítima de colisão moto / moto, 

abordado em decúbito dorsal sem capacete” (Id. 7119318) e Ficha de 

Pronto Atendimento Municipal nº 369185, ambos confeccionados na data 

do acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi 

efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito 

judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade média (50%) em membro superior esquerdo (70%), 

consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP (Id. 11252575). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Francisco Gonçalves Veloso, na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de 
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Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 

1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito
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Processo nº 1004113-90.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: José Alves Vieira Neto Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por José Alves Vieira Neto em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro 

por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 24 de março 

de 2015. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor (maquinário agrícola), 

alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 10698789). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 12722958). 

Perícia Médica inclusa (Id. 11275230). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. do princípio da causalidade e a sucumbência autoral A parte 

autora protocolou regularmente o requerimento administrativo (Id. 

9677373). Portanto, não há razão, na assertiva da ré, quanto à 

impossibilidade de condenação em honorário sucumbencial. Diante disso, 

consoante entendimento jurisprudencial, em eventual condenação a 

indenização securitária e, fixação de forma proporcional ao grau da 

invalidez, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA CAUSALIDADE – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE 

– RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS 

PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. Do requerimento de condenação em litigância de ma-fé Inexiste 

nos autos comprovação de dano sério à parte autora em face da negativa 

da ré quanto a existência de requerimento administrativo. Nesse sentido: 

[1]A litigância de má-fé pressupõe dano sério ao processo e aos 

interesses da contra parte. Esse dano tem de ser demonstrado ainda que 

nem sempre se exija prova exata de seu montante. Diante disso, deixo de 

condenar à ré em litigância de má-fé. Do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Registro de Atendimento – Unidade de 

Suporte Avançado (SAMU) nº 3208, relatando “vítima de colisão frontal 

carro x maquinário” (Id. 9677381) e Ficha de Pronto Atendimento Municipal 

nº 239666, ambos confeccionados na data do acidente noticiado na inicial. 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade intensa (75%) em membro 

inferior esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP (Id. 11275230). Por fim, importa consignar 

que além do Registro de Atendimento – Unidade de Suporte Avançado 

(SAMU) nº 3208, relatando que autor foi “vítima de colisão frontal carro x 

maquinário” (Id. 9677381) ainda, destaco que há incidência do seguro 

DPVAT, quando estiver envolvido no acidente maquinário agrícola. Nesse 

sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO 

DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA 

DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza 

de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente 

social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as 

vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo 

veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa 

ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, 

em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos 

pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, 

existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a 

razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a 

relação de causalidade (nexo causal). 3. Agravo interno não provido. 

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.575.062 - MT (2015/0313312-7); 

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Logo, o 

requerente comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de 

acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 
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legais para a concessão da indenização, mediante prova documental, em 

observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Diante disso, valor da 

indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por José Alves 

Vieira Neto, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de 

Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 

de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro 

Júnior. 58. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.292.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003095-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA ARRUDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Processo nº 1003095-34.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Reginéia Arruda da Silva Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Reginéia Arruda da Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 19 de maio 

de 2017, na Rua Alcides Lazaretti, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 10518878). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 12713532). Perícia Médica inclusa (Id. 

11275271). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do 

polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo Nos termos 

do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Do requerimento 

de condenação em litigância de ma-fé Inexiste nos autos comprovação de 

dano sério à parte autora em face da negativa da ré quanto a existência 

de requerimento administrativo. Nesse sentido: [1]A litigância de má-fé 

pressupõe dano sério ao processo e aos interesses da contra parte. Esse 

dano tem de ser demonstrado ainda que nem sempre se exija prova exata 

de seu montante. Diante disso, deixo de condenar à ré em litigância de 

má-fé. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento das 

exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Relatório de Ocorrência –APH – Controle e Estatística – Suporte 

Básico de Vida (SAMU) nº 9147, relatando “queda de moto” (Id. 7119318) 

confeccionado em nome da autora, na data do acidente noticiado na inicial. 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade leve (25%) em membro inferior 

esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP (Id. 11275271). Logo, a requerente comprovou 

a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de veículo 

automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Reginéia Arruda da Silva, na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). Julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de 

Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 

de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro 

Júnior. 58. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.292.
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Processo nº 1004126-89.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Decivaldo Alves da Silva Requerido: 

Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Decivaldo Alves da Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 10 de maio 

de 2017. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 
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lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu que o autor apresentou 

comprovante de residência em nome de terceiro, requisito indispensável 

para a fixação do foro competente. No mérito, sustenta em princípio, que o 

caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 10572151). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 12722906). Perícia Médica inclusa (Id. 

11275203). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do 

polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do 

acionamento judicial de qualquer das seguradoras regularmente 

estabelecidas no país, sem vinculação específica a determinada 

seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. da ausência de requerimento administrativo Nos termos 

do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, 

improcede a alegação de carência da ação em face da ausência 

finalização de requerimento administrativo prévio. Insta consignar que a 

contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral A parte autora protocolou 

regularmente o requerimento administrativo (Id. 9689746). Portanto, não há 

razão, na assertiva da ré, quanto à impossibilidade de condenação em 

honorário sucumbencial. Diante disso, consoante entendimento 

jurisprudencial, em eventual condenação a indenização securitária e, 

fixação de forma proporcional ao grau da invalidez, deve a seguradora 

arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, 

por força do princípio da causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO 

DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA 

CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS 

REGRAS PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 

5ª Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. da ausência de requisito para fixação do foro Nos termos do 

artigo 53, V, do Código de Processo Civil é competente o foro de domicílio 

do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos. Diante disso, havendo nos autos 

Ficha do Pronto Atendimento Municipal (nº atendimento – 35378), 

confeccionado em Primavera do Leste (MT), indicando o endereço 

residencial do autor nessa Comarca, inquestionável a competência Juízo. 

da alegação de inépcia da inicial Há nos autos a presença de todos os 

documentos indispensáveis para a propositura da presente demanda, na 

forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Do requerimento de condenação em litigância de ma-fé Inexiste 

nos autos comprovação de dano sério à parte autora em face da negativa 

da ré quanto a existência de requerimento administrativo. Nesse sentido: 

[1]A litigância de má-fé pressupõe dano sério ao processo e aos 

interesses da contra parte. Esse dano tem de ser demonstrado ainda que 

nem sempre se exija prova exata de seu montante. Diante disso, deixo de 

condenar à ré em litigância de má-fé. Do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Relatório de Ocorrência –APH – 

Controle e Estatística – Suporte Básico de Vida (SAMU) nº 9107, relatando 

“vítima de colisão moto / moto, deambulando no local” (Id. 7119318) e Ficha 

de Pronto Atendimento Municipal nº 35378, ambos confeccionados na data 

do acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi 

efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito 

judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade leve (25%) em membro superior esquerdo (70%), consoante 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

11275203). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Decivaldo Alves da Silva, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e 

REsp 1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de Direito Processual Civil – Teoria 

geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 

procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 58. ed. rev. 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.292.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1003139-53.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Neurismar Francisco da Conceição 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Nos termos do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação não 

será realizada, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. Havendo expresso 

desinteresse, por ambas as partes (Id. 12699931 e Id. 12723328), na 

realização do ato, cancelo a audiência designada. A impugnação ao valor 

fixado a título de honorários periciais perdeu seu objeto em razão da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 111 de 633



Ordem de Serviço Nº 01/2017, expedida em 30 de agosto de 2017. 

Restitua-se o excedente depositado a título de honorários periciais, 

mediante expedição de alvará. Expirado o prazo para a apresentação de 

contestação, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 12 

de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004703-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE REI DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004703-33.2018.8.11.0037. 

AUTOR: IRENE REI DE CASTRO 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$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. 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), 14 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004903-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004903-74.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) Requerente: Joel Ribeiro de Almeida 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. A parte requerida 

não constituiu causídico nos autos, portanto, a intimação deve ser 

realizada pessoalmente. Diante disso, intime-se pessoalmente a parte 

requerida para cumprir a determinação judicial, recolhendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, o valor dos honorários periciais, com advertência expressa 

de que sua conduta omissiva poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, §1º, do Código de Processo 

Civil. Findo o prazo e persistindo a omissão, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004771-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004771-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 
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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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. 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), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004779-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LISSANDRA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004779-57.2018.8.11.0037. 

AUTOR: KATIA LISSANDRA OLIVEIRA DA SILVA 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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. 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 
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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), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004778-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ARAUJO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004778-72.2018.8.11.0037. 

AUTOR: EVERALDO ARAUJO MONTEIRO 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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. 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 
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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), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GONCALVES DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO NUNES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001251-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001358-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001248-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004783-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON TADEU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004783-94.2018.8.11.0037. 

AUTOR: GELSON TADEU DA SILVA 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$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. 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 
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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), 16 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004786-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004786-49.2018.8.11.0037. 

AUTOR: RONAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. 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), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004751-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FIGUEIRA SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004751-89.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LIDIA FIGUEIRA SOUZA GOMES 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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. 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), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004723-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO KLEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004723-24.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARCIO KLEIN 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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 
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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), 14 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004750-07.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004750-07.2018.8.11.0037. 

AUTOR: REGINALDO NASCIMENTO DE JESUS 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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. 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, 
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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), 14 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004763-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 DECISÃO Processo: 1004763-06.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO 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$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. 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), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RODRIGUES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 1722 Nr: 13-52.1993.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FRANCISCO LONGHI, ANTONIO MATEUS LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 

5.089-B, GILMAR JESUS GUSTÓDIO - OAB:MT/27, GILMAR JESUS 

CUSTÓDIO - OAB:3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.327, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Processo nº 13-52.1993.811.0037 (Código 1722)

Cumprimento de Sentença
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Exequente: Ivo Francisco Longhi

Executada: Agropecuária A.S Alves LTDA

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55109 Nr: 1916-97.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRZIO TRIACA ME, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:MT/7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 1916-97.2008.811.0037 (Código 55109)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Rodrigo Mischiatti

Executado: Sérgio Triaca – ME

 Vistos etc.

Como providência prévia à análise do pedido de penhora sobre o bem 

imóvel, intime-se a parte exequente para apresentar a matrícula imobiliária 

atualizada, em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 1981-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS. 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1981-58.2009.811.0037 (Código 62245)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Sul América Cia Nacional de Seguros S/A

Executado: BV Rodrigues & Cia Ltda

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141202 Nr: 288-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIFE BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 288-29.2015.811.0037 (Código 141202)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Manoel Archanjo e Advogados Associados

 Executado: Neife Benedito de Almeida

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109715 Nr: 71-88.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ELIAS DE FRANÇA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:11126, IGOR VILELA PEREIRA - OAB:9421/MS, MARCELO 

FERREIRA LOPES - OAB:MS/11.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 71-88.2012.811.0037 (Código 109715)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT

Requerente: Francisco Elias de França Fernandes

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

Vistos em correição permanente.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 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, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.
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Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2729 Nr: 1294-33.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS, JEAN WALTER 

WAHLBRINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ANTONIO SANTIAGO, AMILTON DO 

LAGO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, JEAN WALTER WALHBRINK - 

OAB:MT-5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1294-33.1999.811.0037 (Código 2729)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Alexandre Chaves Barcelos e Outros

Executados: Adilson Antônio Santiago e Outros

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156259 Nr: 7288-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAS DORES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7288-80.2015.811.0014 (Código 156259)

Ação de Busca e Apreensão Convertida em Ação Executiva

Exequente: Banco Bradesco Financiamento S/A

Executado: Altemir das Dores Amaral

Vistos etc.

A parte requerente postula pelo arresto online via Sistema BACENJUD, 

com vistas a localizar ativos financeiros em nome da parte executada.

 Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo 

de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

Isto posto, defiro o requerimento de arresto sobre os ativos financeiros da 

parte executada (fls.60/63).

Formalizado o arresto, incumbe ao exequente requerer a citação por 

edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62534 Nr: 2218-92.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSO CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2218-92.2009.811.0037 (Código 62534)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução de Titulo Judicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso – 

Sicoob Primavera

Executado: Arilson Camargo de Oliveira

Vistos etc.

Para aferir eventual homonímia, requisite-se à Receita Federal, via ofício, 

os dados cadastrais dos contribuintes Arilson Camargo de Oliveira, CPF 

351.625.386-04 e Arilso Carmargo de Oliveira, CPF 758.004.621-00, em 15 

(quinze) dias.

Como providência preliminar à análise do requerimento de penhora sobre o 

imóvel indicado, intime-se a parte exequente para apresentar a matrícula 

atualizada, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157926 Nr: 8084-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8084-71.2015..811.0037 (Código 157926)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Executado: José Patricio

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Banco de Lage 

Landen Brasil S/A em face de José Patrício, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida, consoante petição 

inclusa (fls. 49).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148637 Nr: 3693-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3693-73.2015.811.0037 (Código 148637)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Antonio de Mello

Executada: Hilda Aparecida Artmann Zdybicki

 Vistos etc.

 A parte requerente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte requerida (fls.28).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173688 Nr: 7222-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON LEONIR FRIESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7222-66.2016.811.0037 (Código nº 173688) Ação de Busca 

e Apreensão Requerente: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento Requerido: Nilson Leonir Friess

 Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

Exitosa a pesquisa de endereço, cumpra-se o mandado liminar.

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, intime-se o credor para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117147 Nr: 7819-74.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALEXANDRE GATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7819-74.2012.811.0037 (Código nº117147)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado

Executado: Henrique Alexandre Gatto

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação monitória convertida em execução proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi Vale do Cerrado em face de Henrique Alexandre Gatto, 

qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.107).

 Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva e restitua-se o numerário bloqueado.

 Custas processuais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146741 Nr: 2907-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO KENJI MUROFUSE, MAURO EIITI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Intime-se o cônjuge do executado (CPC, art.842).Intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil, bem como para apresentar cópia da matrícula nº 6.000 do CRI 

local.Ato contínuo, avaliem-se os bens, deprecando o ato em relação aos 

imóveis situados em jurisdição diversa, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, 

art.872).Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início 

aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 09 de 

agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44508 Nr: 215-38.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ALBINO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 215-38.2007.811.0014 (Código 44508)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Disal Administradora de Consórcios Ltda
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 Executado: Edmar Albino Becker

Vistos etc.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.135).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69678 Nr: 1986-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS COSTA E CIA LTDA - ME 

(HIDROMAQ), CLESIO ALVES DOS SANTOS, VANDERLEI CARDOSO 

MORAIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1986-46.2010.811.0037 (Código 69678)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste de Mato 

Grosso

Executados: Morais Costa e Cia Ltda e Outros

Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.178/179).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7483 Nr: 2-18.1996.811.0037

 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): Agropecuária Canaxue Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, WILSON A. RUZZA - OAB:49.270/SP

 Processo nº 2-18.1996.811.0037 (Código 7483)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequentes: João Manoel Júnior e Banco Bradesco S/A

Executada: Agropecuária Canaxue Ltda

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7497 Nr: 346-28.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

ANTONIO EZILDO HENNERICH, JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada (fls.158/160), via sistema INFOJUD.Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC. Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Autorizo o bloqueio de veículos via Sistema RENAJUD, na forma 

pos tu lada  ( f l s .160) .Conc lu ídas  as  d i l i gênc ias ,  imed ia ta 

conclusão.Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.Primavera 

do Leste (MT), 09 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114717 Nr: 5225-87.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SEVERO SCHERER, ALEX TADEU 

SEVERO SCHERER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO MATIAS DA 

COSTA - OAB:56995/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Processo nº 5225-87.2012.811.0037 (Código 114717)

Ação Ordinatória de Cobrança por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais

 Requerente: Transval Transportadora Valmir Ltda.

Requeridos: Alexandre Severo Scherer e Outro

Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.192), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122284 Nr: 4812-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA 

- ME, JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE, NARA CINTHYA NASCIMENTO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada (fls.115), via sistema INFOJUD bem como 

RENAJUD.Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local 

reservado, em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte 

exequente de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, 

nos termos do artigo 477 da CNGC. Decorridos 6 (seis) meses do 

arquivamento dos ofícios prestando informações econômico-financeiras 

do contribuinte, serão eles destruídos por incineração ou processo 

equivalente, na forma do §2º do artigo 477 da CNGC. Inexistindo 

pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

na forma da lei.Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117144 Nr: 7816-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada (fls.115), via sistema INFOJUD.Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC. Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.Autorizo, outrossim, a restrição via Sistema RENAJUD. 

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se na forma da lei.Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152508 Nr: 5580-92.2015.811.0037

 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: ANILCEIA PILOMETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Processo nº 5580-92.2015.811.0037 (Código 152508)

Ação Ordinária de Revisão de Contrato com Consignação de Pagamento e 

Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela Manutenção de Posse 

e Proibição de Inscrição nos Órgãos de Restrição ao Crédito

Requerente: Anilceia Piloneto

Requerido: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato com consignação de 

pagamento e pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela 

manutenção de posse e proibição de inscrição nos órgãos de restrição ao 

crédito proposta por Anilceia Piloneto em face de BV Financeira S/A 

Crédito Financiamento e Investimento, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual (fls.205).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Expeça-se alvará, na forma acordada, mediante prévio cumprimento do 

disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139536 Nr: 9984-26.2014.811.0037

 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: VCMF, VALDIR CAMARA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:17049/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 9984-26.2014.811.0037 (Código 139536)

Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Valdir Câmara Machado Júnior

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação ordinária de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) 

proposta por Valdir Camara Machado Júnior em face Seguradora Líder 

dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A. qualificados nos autos em 

epígrafe.

A obrigação foi integralmente adimplida, consoante petição inclusa (fls. 

155/156).
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Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 526, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará, na forma postulada, mediante prévio cumprimento do 

disposto no artigo 450, §3º, da CNGC e apresentação de instrumento de 

mandato, com a outorga do poder expresso para receber, subscrito pelo 

titular do direito material, em face da maioridade.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169680 Nr: 5093-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM SORAYA SHIMIZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5093-88.2016.811.0037 (Código 169680)

Ação Monitória

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo Executado: Miriam 

Soraya Shimizu

 Vistos em correição permanente.

 Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso ao sistema INFOJUD.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152550 Nr: 5596-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, 

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18597, TALITA 

BARRETO - OAB:19.488 A /MT

 Processo nº 5596-46.2015.811.0037 (Código nº 152550)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Schimidt Administração e Serviços Ltda

Executado: Junio Gomes Rosalis

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Schimidt 

Administração e Serviços Ltda em face de Junio Gomes Rosalis, 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 921, I C/C art.313, II do 

Código de Processo Civil (fls.61/64).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, pelo período consignado 

no acordo. Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem 

informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) 

dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do 

relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - 

CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 8091-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART & HART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8091-97.2014.811.0037 (Código 136709)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

 Executado: Hart & Hart LTDA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Hart & Hart LTDA., qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual (fls.78/79).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, ambos do 

Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121989 Nr: 4513-63.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA ROSA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Processo nº 4513-63.2013.811.0037 (Código 121989)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Murilo Espinola de Oliveira Lima e Outro

Executada: Maiza Rosa Silveira

 Vistos etc.

A qualidade de empresária da executada, consoante o comprovante de 

situação cadastral (fls.99) apresentado pela parte exequente, já existia 

por ocasião da prolação da sentença de mérito, não comprovando, 

portanto, a alteração da situação de hipossuficiência.
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Logo, inviável a instauração do procedimento de cumprimento de 

sentença, motivo pelo qual determino o retorno dos autos ao arquivo, com 

as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123328 Nr: 5877-70.2013.811.0037

 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: ANTONIO HERIVELTO FELIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, Jarbas Lindomar Rosa - OAB:9876/MT

 Processo nº 5877-70.2013.811.0037 (Código nº 123328)

Ação de Rescisão Contratual Cumulada Com Pedido de Perdas e Danos e 

Lucros Cessantes

Requerente: Antônio Herivelto Felippi Requerido: Valdemilso Badalotti

 Vistos em correição permanente.

A parte requerida manifestou expresso interesse na composição (fls.318).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

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.

Destarte, havendo interesse na composição, 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 as partes serem 

intimadas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

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).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 3404-58.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍSULA INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:24029, Marcio Antônio Sasso - OAB:OAB/PR 28.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.De fato, 

constituindo a penhora online recurso legítimo para o prosseguimento 

regular do feito, com o consequente adimplemento coercitivo da obrigação 

pecuniária, mister a efetivação da medida, nos termos legais, para a 

realização do direito.Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os 

ativos financeiros da parte executada (fls.196/197).Inexistindo pagamento 

no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros de 

inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Destarte, autorizo a requisição de 

informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.196), via sistema 

INFOJUD.Autorizo a expedições de ofícios ás CNSeg e SREI, para que 

informem empresas registradas nome do executado.Defiro o requerimento 

de consulta de informações pelo Sistema BACEN CCS em nome da 

executada. Indefiro a pesquisa de imóveis ante o caráter público da 

informação, sendo prescindível a intervenção judicial para tal 

finalidade.Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.Primavera 

do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36333 Nr: 4353-19.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Processo nº 4353-18.2005.811.0037 (Código 36333)

Execução de Honorários

Exequente: Carlos Gomes da Silva

 Executada: Maria Oliveira Ravanello

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Honorários proposta por Carlos Gomes 

da Silva em face de Maria Oliveira Ravanello, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito (fls.411).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125650 Nr: 8220-39.2013.811.0037

 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: WILLIAM COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, Maria de Lurdes Zasso - OAB:15475-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8220-39.2013.811.0037 (Código 125650)

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por 

Danos Morais

Requerente: William Coutinho

Requerido: Ympactus Comercial S/A

Vistos em correição permanente.

 Intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, mediante requerimento de citação dos sócios, ante a 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes 

do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133989 Nr: 6004-71.2014.811.0037

 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: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SOARES, ADRIANA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 Processo nº 6004-71.2014.811.0037 (Código 133989)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse

Requerente: Angelin dos Santos Baraldi

Requeridos: Wilson Soares e Outra

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a ausência de condição 

da ação, em razão da existência de termo de ajustamento de conduta, em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133770 Nr: 5824-55.2014.811.0037

 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: BARALDI & BARALDI LTDA- ME (IMOBILIÁRIA OURO 

PRETO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENI APARECIDA APPELT KEMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 Processo nº 5824-55.2014.811.0037 (Código 133770)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse

Requerente: Baraldi e Baraldi LTDA. - ME

Requerida: Eleni Aparecida Appelt Kempe

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a ausência de condição 

da ação, em razão da existência de termo de ajustamento de conduta, em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120180 Nr: 2655-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERVAL BARIÃO BOLONHEIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA MAGALHÃES, ANTONIO 

LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427, Karen Alexandra Eller - OAB:MT 15.480-O

 Processo nº 2655-94.2013.811.0037 (Código 120180)

Ação de Despejo

Requerente: Roberval Barião Bolonheiz

Requeridos: Joel Pereira Magalhães e Antônio Lourenço dos Santos

Vistos em correição permanente.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

 O artigo 139, V, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

 Destarte, considerando a manifestação expressa da parte requerida 

(fls.178), quanto ao interesse de designação de sessão de conciliação, 

determino a remessa dos 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.

 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).

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128326 Nr: 1253-41.2014.811.0037

 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: MARIO KUCHLA, SANDRA TEREZINHA NAUROSKI 

KUCHLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO MOREIRA - 

OAB:62724/SP, JOSÉ MARQUES - OAB:13.841-A, RICARDO 

DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL dos Embargos de 

Terceiro opostos por Mário Kuchla e Sandra Terezinha Nauroski Kuchla 

em face de Galvani Indústria, Comércio e Serviços LTDA. e determino o 

levantamento definitivo da restrição judicial (penhora).Pelo princípio da 

causalidade, sem ônus de sucumbência. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia da 

presente sentença para os autos da ação nº 262-17.2004.811.0037 

(código 27558).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 09 de 

agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45407 Nr: 935-05.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATO - OAB:15 818, LÚCIO 

CLÓVIS PELANDA - OAB:PR.26360, OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANASTÁCIO BORGES DOS 
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SANTOS JR - OAB:OAB/PR 24.899

 Processo nº 935-05.2007.811.0037 (Código 45407)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Equagril S/A Equipamentos Agrícolas

Executada: Magnona Alves Ribeiro da Silva

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119419 Nr: 1824-46.2013.811.0037

 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: MORAIS & ARRUDA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano 

moral pela manutenção indevida, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente a partir da sentença.Ratifico a ordem liminar. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 7792-23.2014.811.0037

 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: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e declaro a inexistência do débito respectivo e condeno 

a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios a contar da data do 

evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual 

(REsp 1479864 (2014/0204154-0 de 11/05/2018).Ratifico a ordem liminar. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129632 Nr: 2420-93.2014.811.0037

 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: ANTONIO LUIZ SOUZA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR ALEGRE BRITES - ME (PNEUS 

IPORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Antônio Luiz 

Souza Parente em face de Salvador Alege Brites – ME (Pneus 

Iporã).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

09 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65933 Nr: 5731-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELGA RENATI KREBS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5731-68.2009.811.0037 (Código 65933)

Ação de Execução por Quantia Certa

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Helga Renati Krebs - ME

 Vistos em correição permanente.

Tendo em vista que nenhuma das partes é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, é dever do postulante pagar as custas do 

desarquivamento (CNGC, art.1.181, §2º).

Inexistindo pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, retornem os autos ao 

arquivo, com as anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133957 Nr: 5984-80.2014.811.0037

 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: ANTONIA PEROBA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARCELO DURVAL 

SOBRAL FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 5984-80.2014.811.0037 (Código 133957)

Ação Declaratória de inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais

 Requerente: Antônia Peroba Barbosa

 Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 Vistos etc.

A parte autora afirma em sua peça preambular ter contratado 

financiamento no valor de R$ 473,68 (quatrocentos e setenta e três reais 
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e sessenta e oito centavos), no mês de outubro de 2013, tendo a 

instituição demandada deixado de promover o respectivo crédito em conta.

A demandada aduziu ter emitido ordem de pagamento do crédito em conta 

poupança, conforme ficha de solicitação firmada pela autora, protestando 

pela juntada do extrato da conta poupança respectiva (fls.41; 46).

A elucidação da controvérsia é pertinente à medida que a parte autora 

assevera a ausência do crédito em conta corrente, juntando extratos da 

conta corrente.

Destarte, converto o julgamento em diligência e determino seja oficiado ao 

Banco do Brasil para que apresente o extrato da conta poupança da 

autora, do mês do suposto crédito, em 5 (cinco) dias.

Com a resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (META 02).

 Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132993 Nr: 5198-36.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NELSON KIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, EDSON REIS PEREIRA - OAB:MT/18156-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para apresentar as 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14481 Nr: 174-81.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELIG CÉZAR & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDI SUCOLOTTI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 

4.111

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

apresentar os dados bancários necessários para levantamento do valor já 

depositado nos autos, incluindo o nº. do CPF do beneficiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132719 Nr: 4988-82.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ/UNIBANCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135132/RJ, VALDIR DIAS DE SOUSA JÚNIOR - OAB:122.882/RS

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor e o Advogado do 

Réu para manifestar-se acerca do Oficio das folhas 104/108, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29088 Nr: 1436-61.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDUBALDO LUCA PATRICK MORI UBALDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:PR/ 65.216, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa de bens do requerido no 

sistema INFOJUD nos exercícios requeridos, sendo os extratos negativos 

conforme anexos.

Intimo a parte requerente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 20597 Nr: 1991-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO, 

solicitando o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 2.060,00 (Dois mil e sessenta reais), conforme Certidão de N°112322, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118627 Nr: 993-95.2013.811.0037

 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: ARLINDO RICARDO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

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

OAB:21714/PE

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124987 Nr: 7552-68.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALMEIDA LIMA, SANTINA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DOMINGOS BRAGA - 

OAB:GO/ 4188, MAURO CESAR BARTONELLI - OAB:23.380/GO, RICK 

LE SENECHAL BRAGA - OAB:25281/GO

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE e o 

Advogado do REQUERIDO para apresentarem as contrarrazões aos 

Recursos de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69114 Nr: 1422-67.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TEXTIL BOQUERÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 

3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:MT/11683
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, ERNESTO BORGES ADVOGADOS SC - 

OAB:051/96, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, FLAVIA VIERO ANDRIGUETTI 

BORGES - OAB:OAB/MS 9197, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MS 5871, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001377-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de informar a parte autora 

que a certidão para fins de registro de penhora já está disponível para 

retirada, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000129-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL AGUA BOA ALARMES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre as informações prestadas pela operadora, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005485-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFRA CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o executado foi devidamente citado, não pagou e nem 

apresentou embargos, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o registro da penhora , no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004860-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE LUGOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que a parte requerida foi devidamente cidade via DJE e nada 

requereu até a presente data, deste modo, impulsiono o presente feito, 

com a finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO OAB - MT24028/O-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de dar andamento ao feito, no 

prazo de 15 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002500-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002974-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU CARLOS PARMIGIANI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO (EXECUTADO)

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o executado foi devidamente intimado sobre a restrição e 

nada requereu, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

de intimar o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000879-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MONICA CRISTINA FENNER (EXECUTADO)

MARIA GONCALES PECORARIO GOMES (EXECUTADO)

MANOEL GOMES (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, bem como indicar o nome do bairro onde o mandado será 

cumprido..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005670-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118643 Nr: 1010-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS, RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117563 Nr: 8241-49.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144687 Nr: 1892-25.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA RESPLANDE XAVIER 

- OAB:19342/OAB, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a devolução das corespondências devolvidas de fls. 77, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132428 Nr: 4744-56.2014.811.0037

 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: RAIMUNDO FRANCISCO BORTOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILL CESAR FEREIRA DE FREITAS, 

WALTERLY RIBEIRO DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, Izaias Resplandes de Sousa - OAB:MT0013762O, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de dar ciência as partes da 

perícia que será realizada no dia 20/09/2018, às 13 horas, no seguinte 

ndereço: CENTRO MÉDICO CPA - Rua Pelotas, quadra 05, Lote 07, CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) telefone (65) 3641-7100 e 9635-6009, 

conforme se vê no documento de fls. 426.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34207 Nr: 2324-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL SA, GABRIELA SCHMDT LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149072 Nr: 3884-21.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ GOMES NOSKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 668-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVEL AGRO AEREA VILA VELHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27460 Nr: 205-96.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSI MALISE ROTT NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço da CCR de Primavera do Leste, conforme fls. 211, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46650 Nr: 2107-79.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:24029, Marcio Antônio Sasso - OAB:OAB/PR 

28.922-A, RONALDO MAGNO DA SILVA - OAB:74604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Após, o cumprimento das determinações, certifique-se e intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes sejam de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74531 Nr: 6849-45.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL LUNARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS VOLPI ASSUNPÇÃO 

- OAB:12477

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 3354-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE & SANTOS LTDA, ELISLAINE CAMILO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 
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qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes sejam 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123001 Nr: 5540-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILÉIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135158 Nr: 6906-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROBERTO VENTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILENE FLORENCIO COELHO EIRELI - EPP, 

ANA PAULA VITOR - EPP, ANA PAULA VITOR, ARILENE FLORENCIO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MEDEIROS LOPES - 

OAB:RS/27915, JANDIRA PAULETTO - OAB:RS 51.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as tentativas infrutíferas de citação em nome dos 

executados, defiro o requerimento de busca de endereço através do 

sistema BACENJUD.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 8433-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA ANTENAS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMARTINS CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:OAB/SP 259.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema INFOJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149835 Nr: 4311-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ERVINO WEBER, NEIDE FATIMA 

WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116.521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 
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execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164703 Nr: 2535-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50413 Nr: 5759-07.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 3623-08.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.Defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser consignado que 

o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos..Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Sem 

prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.Consigno, no 

entanto, que a restrição incluída deverá ser de transferência, visto que, o 

bloqueio de circulação consiste em medida gravosa, que somente se 

justifica se evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação 

administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais 

questões relacionadas à segurança pública, situações estas 

excepcionais, as quais não verifico no presente caso Considere-se ainda 

que, a restrição de transferência consiste meio hábil à garantir a 

execução, uma vez que obsta eventual tentativa de alienação do bem, e 

confere publicidade à restrição, resguardando direitos de 

terceiros.Registre-se que, o bloqueio de circulação poderá vir a ser 

deferido, se verificada a alteração do contexto fático, e ficando 

comprovado que o bloqueio de transferência não se afigura suficiente 

para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a satisfação da 

dívida.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 2546-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS VIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN, INEZITA C. DE SOUZA 

FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22841 Nr: 75-43.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002222-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA BERNARDINO (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002222-97.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,13 de agosto de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168591 Nr: 4533-49.2016.811.0037

 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: NILCE MELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes, 

acaso queira, manifestarem sobre a juntada do laudo complementar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121605 Nr: 4115-19.2013.811.0037

 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: ADELTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4115-19.2013.811.0037 (Código 121605)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o requerimento administrativo.

Após, em caso de inércia, intime-se via edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32596 Nr: 812-75.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAVATAÍ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, CLAUDINEI ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, SIRLÉIA STROBEL - 

OAB:5.256-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - OAB:MT 

5256

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010100-56.2015.8.11.0037. REQUERENTE: NIVALDO VIEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista a 

independência do microssistema jurídico dos Juizados Especiais em 

relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à vista do que 

preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a 

Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao 

determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais dos 
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procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado, visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma 

vez que o recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do 

artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de agosto 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000552-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000552-92.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA REGINA ALMEIDA 

FONSECA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMAYA ESTEVEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004935-79.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL AMAYA ESTEVEZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, O recurso inominado é 

intempestivo. A sentença foi prolatada em 23/02/2018 (id. n°11733953), o 

requerido registrou ciência através do DJE em 28/02/2018 e o Recurso 

interposto somente no dia 08/03/2018 (id. n°14771609). O prazo para 

recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir 

da ciência da sentença, e não da juntada, conforme norma expressa do 

artigo 42, da Lei 9.099/95, bem como a jurisprudência maciça, retratada no 

seguinte julgado: RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

INOMINADO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, 

CAPUT, DA LEI 9099/95). INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. O prazo de 10 

dias para interposição do Recurso Inominado inicia-se quando da 

intimação da sentença e não da data da juntada da carta AR aos autos, 

nos termos do Enunciado 13, do FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007702913, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 30/05/2018). RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. 

INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 42 

DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007681042, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/05/2018) Assim, o prazo começou a correr no dia útil seguinte, ou seja, 

em 01/03/2018, tendo esgotado em data de 12/03/2018 (segunda-feira), 

ao passo que o recurso foi protocolado somente no dia 08/03/2018. 

POSTO ISSO, CONSIDERO INTEMPESTIVO O RECURSO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado do recorrente acerca desta 

decisão. INTIME-SE o executado para cumprir a sentença, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (art. 523, e §1° do Código de 

Processo Civil). Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário da 

sentença, venham conclusos para deliberações. Primavera do Leste/MT 

03 de Agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001681-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELI CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001681-98.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MIRIELI CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Recebo 

o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

21/02/2018 (id. nº 11733324), ocasião em que a requerente registrou 

ciência através do ícone expedientes no dia 17/05/18 e apresentou 

recurso em 21/05/2018 (id. nº13312219), dentro do prazo legal. 

Considerando que a recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010237-38.2015.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA CRUZ 

FILHO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 13/11/2017 (id. nº 

8874937), ocasião em que o requerido registrou ciência através do ícone 

expedientes no dia 16/11/2017 e apresentou recurso em 07/06/2018 (id. 

nº13536797), dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido 

conforme (id nº 13547550) O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que já foram juntadas as contrarrazões, (id n° 13762420) 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de Agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010853-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CLARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (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: 

8010853-76.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CAMILA CLARO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 23/03/2018 (id. nº 5829202), ocasião em 

que o requerido registrou ciência através do ícone expedientes no dia 

11/05/2018 e apresentou recurso em 21/05/2018 (id. nº13310265), dentro 

do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 

13310277) O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000802-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NUBIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000802-91.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RENATA NUBIA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, O recurso interposto é intempestivo, uma vez que 

a sentença foi prolatada em 03 de maio de 2018 (Id. 12652398), foi 

disponibilizada no Diário Eletrônico em 08 de maio de 2018 (nº do evento 

15687218) e o recurso, juntamente com suas razões, foi interposto 

somente em 07 de junho de 2018 (Id 13550339). No que tange à 

aplicabilidade da sistemática procedimental do Código de Processo Civil, 

entende-se pela manutenção do juízo de admissibilidade recursal no 

âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista a independência do 

microssistema jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do 

CPC, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, em seu 

artigo 98, inciso I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborada pelo 

artigo 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Art. 1.046. Ao entrar 

em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos 

processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973. (...) § 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos 

procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código. Concatenam-se a este entendimento o 

Enunciado 161 do FONAJE, relativo ao Juizado Especial Cível, 

conjuntamente com os Enunciados 1 e 13 do FONAJE, relativos ao Juizado 

da Fazenda Pública, in verbis: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio 

da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). ENUNCIADO 01 - 

Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os 

Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS). 

ENUNCIADO 13 - A contagem dos prazos processuais nos Juizados da 

Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a 

regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública - 

art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Com efeito, o 

prazo para o recurso inominado é de 10 (dez) dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, conforme 

norma expressa do artigo 42 da Lei 9.099/95. Assim, o prazo iniciou-se no 

dia útil seguinte, ou seja, em 09 de maio de 2018, esgotando-se em 18 de 

maio de 2018, ao passo que o recurso foi protocolado somente em 07 de 

junho de 2018. Posto isso, considero intempestivo o recurso e, por 

conseguinte, deserto, negando sua admissibilidade. Intimem-se, sobretudo 

o recorrente acerca desta decisão. Transitado em julgado, em não 

havendo outras providências determinadas na sentença ou pedido para 

cumprimento do édito sentencial, arquive-se o processo, após a baixa 

necessária. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000323-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DIAS PORTILHO (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 (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000323-98.2017.8.11.0037. REQUERENTE: STEFANY DIAS PORTILHO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011534-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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CHRISTIANE GABRIEL DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011534-46.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CHRISTIANE GABRIEL DE 

CASTRO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema jurídico dos 

Juizados Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, 

sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, 

inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, 

§2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as 

disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos 

quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000632-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERNANDES MEURER FRITZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000632-22.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ADRIANA FERNANDES 

MEURER FRITZEN REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, O recurso interposto é intempestivo, uma vez que a sentença foi 

prolatada em 03 de maio de 2018 (Id. 11980133), o sistema registrou 

ciência em 14 de maio de 2018 para o Município de Primavera do Leste e o 

recurso, juntamente com suas razões, foi interposto somente em 07 de 

junho de 2018 (Id 13548145). No que tange à aplicabilidade da sistemática 

procedimental do Código de Processo Civil, entende-se pela manutenção 

do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais, 

tendo em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do CPC, sobretudo à vista do que 

preveem a Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborada pelo artigo 1.046, §2º, do 

novo CPC, ao determinar que: Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, 

suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, 

ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. (...) § 2o 

Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos 

regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este 

Código. Concatenam-se a este entendimento o Enunciado 161 do FONAJE, 

relativo ao Juizado Especial Cível, conjuntamente com os Enunciados 1 e 

13 do FONAJE, relativos ao Juizado da Fazenda Pública, in verbis: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). ENUNCIADO 01 - Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS). ENUNCIADO 13 - A contagem dos 

prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma 

contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo 

diferenciado para a Fazenda Pública - art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL). Com efeito, o prazo para o recurso inominado é de 

10 (dez) dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência 

da sentença, conforme norma expressa do artigo 42 da Lei 9.099/95. 

Assim, o prazo iniciou-se no dia útil seguinte, ou seja, em 15 de maio de 

2018, esgotando-se em 24 de maio de 2018, ao passo que o recurso foi 

protocolado somente em 07 de junho de 2018. Posto isso, considero 

intempestivo o recurso e, por conseguinte, deserto, negando sua 

admissibilidade. Quanto ao pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 

13163696), defiro o cumprimento nos moldes do estabelecido pela Lei 

12153/2009 e pelos artigos do CPC que tratam do cumprimento de 

sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa pela Fazenda Pública (art. 534 e 535 do NCPC) Certifique-se o 

trânsito em julgado, indicando-se, inclusive, a data em que ocorreu, para 

os fins do artigo 13, caput da Lei 12.153/2009. Em seguida, intime-se a 

Fazenda Pública Municipal para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos moldes do art. 535 do 

NCPC. Decorrido o prazo, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 07 de agosto de 2018 Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIONE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SEBASTIAO DE OLIVEIRA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001783-23.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ORCIONE DE ARAUJO 

REQUERIDO: SEBASTIAO DE OLIVEIRA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 

ME, L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Vistos. Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 27/03/2018 (id. nº 

12183169 ), ocasião em que o requerido registrou ciência através da carta 

de intimação no dia 16/05/2018 (id nº 13229706) e apresentou recurso em 

28/05/2018 (id. nº13411902 ), dentro do prazo legal. Considerando que a 

recorrente não possui condições financeiras suficientes para arcar com 

as custas processuais, defiro o pedido de justiça gratuita, conforme (id n° 

6757605). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 08 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003085-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003085-87.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE MATOS FERREIRA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 24/05/2018 (id. nº 11764847), ocasião em que o 

requerido registrou ciência através do ícone expedientes no dia 

28/05/2018 e apresentou recurso em 06/06/2018 (id. nº 13525250 ), 

dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 

13525260) O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 08 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DUQUE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002535-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIANA APARECIDA DUQUE 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/05/2018 (id. nº 

11746154 ), ocasião em que o requerido registrou ciência através do 

ícone expedientes no dia 25/05/2018 e apresentou recurso em 05/06/2018 

(id. nº 13490832 ), dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente 

recolhido conforme (id nº 13490834 ) O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 08 de Agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002659-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIEL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002659-75.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SIDIEL GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/05/2018 (id. nº 

9586929), ocasião em que o requerido registrou ciência através do ícone 

expedientes no dia 24/05/2018 e apresentou recurso em 29/05/2018 (id. 

nº 13437728 ), dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não 

possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas 

processuais, defiro o pedido de justiça gratuita, conforme (id nº 8714581, 

página 6) O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 08 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002792-20.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VANILSON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 24/05/2018 (id. nº 11746186 ), ocasião em que 

o requerido registrou ciência através do ícone expedientes no dia 

25/05/2018 e apresentou recurso em 04/06/2018 (id. nº 13487254 ), 

dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não possui 

condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, 

defiro o pedido de justiça gratuita, conforme (id nº 8775721, página 8) O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 08 de Agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003414-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003414-02.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 25/05/2018 (id. nº 

11791010 ), ocasião em que o requerente registrou ciência através do 

ícone expedientes no dia 26/05/2018 e apresentou recurso em 04/06/2018 

(id. nº 13487863 ), dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente 

não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas 

processuais, defiro o pedido de justiça gratuita, conforme (id nº 9251053, 

página 8) O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 
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Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 08 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004649-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004649-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANE FATIMA RODRIGUES 

CADOR REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A., LOJAS RENNER S.A. Vistos. 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 25/05/2018 (id. nº 12694665), ocasião em que o requerente 

apresentou recurso em 30/05/2018 (id. nº 13455088 ), dentro do prazo 

legal. Considerando que a recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 08 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FAGUNDES (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005050-03.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO FAGUNDES, 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema jurídico dos 

Juizados Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, 

sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, 

inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, 

§2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as 

disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos 

quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 9 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004951-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINALVA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004951-33.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LINALVA FERREIRA DE 

MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 9 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROMANCINI (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 (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001530-98.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORGE ROMANCINI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 9 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011507-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011507-63.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO BORGES DE 

SOUSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, O recurso interposto é intempestivo, uma vez que 

a sentença foi prolatada em 16 de janeiro de 2018 (Id. 11364748), foi 

registrada ciência do Município de Primavera do Lestes/MT, ora recorrente, 

em 19 de janeiro de 2018 e o recurso, juntamente com suas razões, foi 

interposto somente em 08 de fevereiro de 2018 (Id 11692214). No que 

tange à aplicabilidade da sistemática procedimental do Código de Processo 

Civil, entende-se pela manutenção do juízo de admissibilidade recursal no 

âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista a independência do 

microssistema jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do 

CPC, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, em seu 

artigo 98, inciso I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborada pelo 

artigo 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Art. 1.046. Ao entrar 

em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos 

processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973. (...) § 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos 

procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código. Concatenam-se a este entendimento o 

Enunciado 161 do FONAJE, relativo ao Juizado Especial Cível, 

conjuntamente com os Enunciados 1 e 13 do FONAJE, relativos ao Juizado 

da Fazenda Pública, in verbis: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio 

da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). ENUNCIADO 01 - 

Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os 

Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS). 

ENUNCIADO 13 - A contagem dos prazos processuais nos Juizados da 

Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a 

regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública - 

art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Com efeito, o 

prazo para o recurso inominado é de 10 (dez) dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, conforme 

norma expressa do artigo 42 da Lei 9.099/95. Assim, o prazo iniciou-se no 

dia útil seguinte, ou seja, em 22 de janeiro de 2018, esgotando-se em 01 

de fevereiro de 2018, ao passo que o recurso foi protocolado somente em 

08 de fevereiro de 2018. Posto isso, considero intempestivo o recurso e, 

por conseguinte, deserto, negando sua admissibilidade. Intimem-se, 

sobretudo o recorrente acerca desta decisão. Transitado em julgado, em 

não havendo outras providências determinadas na sentença ou pedido 

para cumprimento do édito sentencial, arquive-se o processo, após a 

baixa necessária. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de agosto de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012279-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORDAO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012279-60.2015.8.11.0037. REQUERENTE: JEFFERSON JORDAO 

RODRIGUES DE FARIAS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a 

independência do microssistema jurídico dos Juizados Especiais em 

relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à vista do que 

preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a 

Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao 

determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais dos 

procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado, visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma 

vez que o recorrente é o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do 

recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE 

AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 

10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o 

processo para apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-46.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILSON RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011254-46.2014.8.11.0037. REQUERENTE: JOVILSON RODRIGUES LIMA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN Vistos, Tendo em vista a independência do 

microssistema jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do 

Código de Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição 

Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, 

corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: 

Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos 

regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este 

Código, entende-se pela manutenção do juízo de admissibilidade recursal 

no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, 

visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso dá-se meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 

9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e 

INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, querendo, 

APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a 

certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação 

pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 

de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004270-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL POZZATTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004270-63.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL POZZATTI DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/05/2018 (id. nº 

13230420), ocasião em que o requerente registrou ciência através do 

ícone expedientes no dia 29/05/2018 e apresentou recurso em 05/06/2018 

(id. nº 13499188), dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente 

recolhido conforme (id nº 13499184 ) O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 10 de Agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004670-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE ARIOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004670-77.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ODACIR JOSE ARIOTTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 31/05/2018 (id. nº 13443296 ), ocasião em que o requerente 

registrou ciência através do ícone expedientes no dia 05/06/2018 e 

apresentou recurso em 14/06/2018 (id. nº 13660093), dentro do prazo 

legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 13660136) 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 10 de Agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000198-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000198-33.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RODRIGO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/05/2018 (id. nº 

13245943 ), ocasião em que o requerente registrou ciência através do 

ícone expedientes no dia 11/06/2018 e apresentou recurso em 13/06/2018 

(id. nº 13647632 ), dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente 

recolhido conforme (id nº 13658342 ) Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 10 de Agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011617-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 (REQUERENTE)

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011617-62.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CAMILA VEDOVETO DE 

SOUSA, CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 REQUERIDO: 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Vistos. Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/05/2018 (id. nº 

13226741 ), ocasião em que o requerente registrou ciência através do DJE 

no dia 04/06/2018 evento (nº 15987555) e apresentou recurso em 

11/06/2018 (id. nº 13587468 ), dentro do prazo legal. Considerando que a 

recorrente não possui condições financeiras suficientes para arcar com 

as custas processuais, defiro o pedido de justiça gratuita, conforme (id nº 

13587481). Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão 

e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) 

DIAS. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 10 de Agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012155-43.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA 

MOURA REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

28/05/2018 (id. nº 13144308 ), ocasião em que o requerente registrou 

ciência através do ícone expedientes no dia 05/06/2018 e apresentou 

recurso em 12/06/2018 (id. nº 13618468 ), dentro do prazo legal. 

Considerando que a recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 10 de Agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR COSTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000944-95.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO CESAR COSTA DE 

MORAIS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 28/05/2018 (id. nº 12890966 ), ocasião 

em que o requerente registrou ciência através do DJE no dia 04/06/2018 

evento (nº 15987442) e apresentou recurso em 14/06/2018 (id. nº 

13663476 ), dentro do prazo legal. Considerando que a recorrente não 

possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas 

processuais, defiro o pedido de justiça gratuita, conforme (id nº 5547088) 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 10 de Agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004596-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BARBOZA DE GOVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004596-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LINDOMAR BARBOZA DE 

GOVEIA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

com tutela de urgência proposta por LINDOMAR BARBOSA DE GOUVEIA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBO-SACRA. Relata a parte 

autora, que é portadora de transtorno de disco cervical com radiculopatia 

(CID 50.1), assim como distensão e entorse da coluna cervical (CID 13.4). 

Afirmou que é hipossuficiente econômica e não que possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do exame. Foi realizado 

parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – que concluiu (Id 

14662561 Parecer Técnico nº1416/2018): 1- Quanto à doença alegada: Há 

nos autos relatório médico que atesta a patologia alegada, paciente com 

cervicobraquialgia, dor dorsolombar com parestesias em membros 

superiores e inferiores. 2- Quanto à necessidade do procedimento 

solicitado: há necessidade da realização do exame pleiteado, Ressonância 

Nuclear Magnética da coluna lombar e Cervical 3- Quanto à urgência do 

procedimento: não se trata de exame de urgência de acordo com a 

legislação que define o que é urgência e emergência em Medicina. 

Entretanto, é um procedimento necessário para o diagnóstico correto e o 

retardamento indefinido na realização pode levar também a um atraso na 

realização do tratamento adequado, devendo o pleito ser atendido com 

brevidade, de forma eletiva. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder 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. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico e pelo protocolo de entrada do SUS, este subscrito 

pelo Dr Fábio Viana, que entende que a realização do exame é necessária 

para que seja possível a avaliação para o devido tratamento ao paciente. 

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, 

uma vez que, se ao final a sentença for favorável à requerente, esta já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para LINDOMAR BARBOSA DE GOUVEIA (qualificado na 

petição inicial RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E 

LOMBO-SACRA, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 
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em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 10 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 128184 Nr: 1121-81.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMG, MMFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, RANIELLY 

GONÇALINA LEITE - OAB:14433

 Código 128184

1. Indefiro o requerimento de fl. 404, uma vez que compete às partes 

oferecer a qualificação completa das testemunhas que arrolar para a 

instrução, nos termos do art. 396-A, do CPP.

 2. Assim, decorrido o prazo concedido à fl. 401 e da missiva de fl. 412, 

vista as partes para apresentação de alegações finais, sucessivamente, 

no prazo de 5 dias (art. 403, §3º, CPP.

3. Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 10 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181179 Nr: 11149-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:MT 20967-O

 Autos código 181179

Defiro o pedido ministerial retro.

Assim, designo o dia 29.01.2019 às 14:30 horas para o interrogatório do 

réu.

Sem prejuízo, solicitem-se informações quanto ao cumprimento da 

precatória de fl. 200.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 09 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210014 Nr: 8720-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:MT 15.193

 .Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a 

aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista 

a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo 

o fundamento da aplicação futura da lei penal.Por estes argumentos, 

nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do acusado 

João Vitor da Silva e, em consequência, indefiro a pretensão 

formulada.Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 19/09/2018 às 13h30min, onde serão ouvidos 

o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Por fim, quanto ao requerimento de transferência para o 

Presidio da Mata Grande em Rondonópolis-MT, oficie-se ao Juiz(a) 

Corregedor(a) da Vara de Execuções Penais daquela comarca acerca da 

disponibilidade de vaga.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste, 10 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 55570 Nr: 3207-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA SOARES, 

CRISTIANO REZENDE DA SILVA, VALTER ALVES DA SILVA, ANDRÉ LUIS 

VITÓRIO, CARLOS OLIVEIRA FERRO, JOÃO BATISTA DA SILVA, JONAS 

BASSI FILHO, JULIO GERALDO DA SILVA, NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:5075/MT, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950/MT, Hilomar Hiller - OAB:OAB-MT 10.768, WESLEY ROBERT 

DE AMORIM - OAB:6610/MT, Wesley Roberto Amorim - 

OAB:OAB-MT 6.610

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar 

VALTER ALVES DA SILVA, JÚLIO GERALDO DA SILVA e ALESSANDRO 

DA SILVA SOARES, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 

155, § 4º, I e IV, do Código Penal, e absolver os réus JOÃO BATISTA DA 

SILVA FERRO e CARLOS OLIVEIRA FERRO, das penas do artigo 155, § 

4º, I e IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; e 

ainda, absolver os réus VALTER ALVES DA SILVA, JÚLIO GERALDO DA 

SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, ALESSANDRO DA SILVA SOARES e 

CARLOS OLIVEIRA FERRO, das penas do artigo 288 do Código Penal, com 

espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Passo à 

dosimetria da pena.VALTER ALVES DA SILVAA pena prevista para este 

crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 101074 Nr: 677-53.2011.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. S. VIEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DA DELEGACIA 

ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, ROGERIO DE 

BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inquérito Policial n. 101074

Vistos.

Acolho a manifestação de fl. 334 do Ministério Público, relativamente a 

este inquérito policial, determinando seu arquivamento, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento, nos termos do art. 18 do Código de 

Processo Penal.

Feitas as necessárias comunicações, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119242 Nr: 1634-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA GREGÓRIO LIMA - 

OAB:MT. 9539

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

de que foi expedida carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) 

para a Comarca de Paranatinga-MT, visando o interrogatório do réu.

Primavera do Leste-MT, 13 de agosto de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123745 Nr: 6310-74.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLPHO SILVA D'AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 123745

Vistos, etc.

Diante do quanto aduzido pelo Ministério Público retro, designo audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 

28/11/2016 às 18:00 horas.

Intime-se.

Primavera do Leste, 25 de agosto de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Edital

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL

DO FORO JUDICIAL DA COMARCA DE SORRISO/MT

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ 

SABER, a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiverem 

conhecimento, que, de acordo com as disposições contidas na Lei 

Estadual n.º 4.964/85 (Código de Organização e Divisão Judiciária de Mato 

Grosso – COJE) e na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC), fará realizar 

Correição Ordinária Anual no Foro Judicial desta Comarca de Sorriso/MT.

DESIGNA o dia 27/08/2018, a partir das 14h, para Correição na Central de 

Distribuição e na Central de Administração, situada neste Município e 

Comarca.

CONVIDA as autoridades legalmente constituídas, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública, advogados, estagiários, servidores e o público em 

geral, que tenham reclamação a fazer quanto a eventuais irregularidades 

nos serviços relativos à Justiça, pertinentes ao Foro Administrativo, para 

que as apresentem por escrito no Fórum local, em horário de expediente.

DETERMINA aos servidores da Central de Distribuição e Central de 

Administração que permaneçam em seus postos no período de Correição, 

para que forneçam ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à 

realização dos serviços correicionais.

E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

EDITAL, que será afixado no local de costume no átrio do Fórum.

Dado e passado neste Município e Comarca de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito 

(10/08/2018).

Eu,______________________ (Michele Andréa Pfeifer De Paris), que o 

digitei. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 50/2018-SOR     O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO 

– MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, 

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

RESOLVE:Art. 1º - Conceder ao servidor Leandro Carlos Land Fachinetto 

– (matrícula 7815) – Oficial de Justiça, 40 (quarenta) dias de 

licença-prêmio, referente ao quinquênio de 2009/2014, para serem 

usufruídos no período de 21/09/2018 a 30/10/2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018.Anderson 

CandiottoJuiz de Direito Diretor do Forotable

 PORTARIA N. 50/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor Leandro Carlos Land Fachinetto – 

(matrícula 7815) – Oficial de Justiça, 40 (quarenta) dias de licença-prêmio, 

referente ao quinquênio de 2009/2014, para serem usufruídos no período 

de 21/09/2018 a 30/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 48/2018-SOR

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO as recomendações da egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça, do Código de Organização e Divisão Judiciária de Mato Grosso 

(COJE) e da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça (CNGC).

 RESOLVE:

 Art. 1º - Determinar a realização de Correição Ordinária Anual no Foro 

Judicial desta Comarca, designando o dia 27/08/2018, a partir das 14h, 

para Correição na Central de Distribuição e na Central de Administração, 

situada neste Município e Comarca.

 Art. 2º - Designar a Sr.ª Michele Andréa Pfeifer De Paris, Gestora Geral, 

para secretariar os trabalhos correicionais.

 Art. 3º - Determinar aos servidores da Central de Distribuição e da Central 

de Administração que permaneçam em seus postos no período de 

Correição, para que forneçam ao Juiz Corregedor os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais.

 Art. 4º - Convidar as autoridades legalmente constituídas, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, advogados, estagiários, servidores e o 

público em geral a apresentarem reclamações por escrito quanto a 

eventuais irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes à 

Central de Distribuição e Central de Administração, no Fórum local, em 

horário de expediente.

 Art. 5º - Determinar que seja expedido o competente edital para 

conhecimento de todos, permanecendo uma cópia afixada no átrio do 

Fórum.

 Art. 6º - Determinar que seja remetida cópia desta Portaria à 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, aos MM. Juízes da 

Comarca, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB – Subseção de 

Sorriso, à imprensa local e à imprensa oficial de Mato Grosso.

 Publique-se. Registre-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002334-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HANEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1002334-57.2018.8.11.0040 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, no 

prazo legal. 11 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005513-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE MEDEIROS GOBIS (EXECUTADO)

HELIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ROSILENE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1005513-33.2017.8.11.0040 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, 11 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004885-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

SIMONE ANASTACIA SGANDERLA (EXECUTADO)

 

1004885-44.2017.8.11.0040 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, 11 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003714-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO I. M. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ILDERLANDIO MORAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1003714-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 11 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002310-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA HENDGES ROVEDA (EXECUTADO)

LAIR ROVEDA (EXECUTADO)

L. ROVEDA CHAPEACAO - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002310-29.2018.8.11.0040 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 Parcialmente 

Negativa do Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001035-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

TARCISIO ALMEIDA CORREA OAB - ES19377 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DE RAMOS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

 

1001035-16.2016.8.11.0040 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. 11 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002735-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI KAMPHORST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL OAB - RS58634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU BONFIM DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1002735-56.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 11 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001008-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERTON VANDERLEI BIELESCKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DECONTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

 

1001008-33.2016.8.11.0040 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. 11 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002016-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

1002016-74.2018.8.11.0040 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 de que os presentes autos foram 

materializados e encaminhados ao cartório distribuidor para distribuição de 

forma física, conforme determinação retro, motivo pelo qual o presente 

feito, via PJE foi arquivado, e terá andamento de forma física. 11 de agosto 

de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003866-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD OAB - SP171674 (ADVOGADO)

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

1003866-66.2018.8.11.0040 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 que arrolou a testemunha para cumprimento 

do art. 455 do NCPC. 11 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALCEMIR JOSE BELLE (EXECUTADO)

 

1002604-52.2016.8.11.0040 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 efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000204-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. O. (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000204-94.2018.8.11.0040 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 
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legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de Citação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004329-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CAVALCANTE (EMBARGANTE)

SIVONEI NARCISA SANTIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

 

1004329-42.2017.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002819-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1002819-57.2018.8.11.0040 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, no 

prazo legal. 11 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004284-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. A. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004284-04.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCINEIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MARIA DA 

LUZ ALVES DE ALMEIDA Autos nº 1004284-04.2018.8.11.0040 Vistos 

etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de 

gratuidade. ANOTE-SE. CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 15 de 

Outubro de 2018, às 14h:30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004398-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. E. D. O. (REQUERENTE)

N. T. E. D. O. (REQUERENTE)

S. T. L. (REQUERENTE)

S. M. E. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. E. (REQUERIDO)

C. R. E. (REQUERIDO)

E. E. (REQUERIDO)

E. J. E. (REQUERIDO)

M. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004398-40.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA, SONEIDE MARIA ERD 

DE LIMA, SOELI TEREZINHA LISOWSKI, SOLANGE CARMEN ERD DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CARMELINDA RECH ERD, ELOIR JOSE ERD, MARIO 

ERD, ELOCIR ERD, ELOY ANTONIO ERD Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Relativamente ao pedido de regulamentação de visitas, postergo a análise 

para após a realização do estudo psicossocial, a ser realizado pela equipe 

técnica forense, visando verificar as condições do ambiente familiar em 

que CARMELINDA RECH ERD se encontra inserida, assinalando prazo de 

30 (trinta) dias. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 15 de Outubro de 2018, às 

15h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado das partes a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003843-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003843-23.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LAIS TIGRE PEREIRA REQUERIDO: ANTONIO SERGIO 

RAMOS Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os 

benefícios da AJG. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de justiça 

(NCPC, artigo 189, II). CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, cientes que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 15 de outubro de 2018, às 

15h:30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

devendo os requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se a parte requerida não contestar a ação, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Juízo da Terceira 

Vara Cível desta Comarca em que tramita o inventário de nº 

1001221-68.2018.8.11.0040 para que tome conhecimento da presente 

ação. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Sorriso/MT, 

09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002749-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002749-40.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA o embargado no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004113-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (AUTOR)

COLOMBO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GEHM (RÉU)

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (RÉU)

 

Autos n. 1004113-81.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante da tentativa 

frustrada de citação dos demandados, DEFIRO o requerimento de id. 

14491731. Desde já, REDESIGNO a sessão de mediação perante o 

CEJUSC local para o dia 10 de Dezembro de 2018, às 08h00min. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 

de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (AUTOR)

AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002946-63.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão 

encartada em id. 13900407, REDESIGNO a solenidade para o dia 22 de 

Outubro de 2018, às 08h00min, a ser realizada pelo CEJUSC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Agosto de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002676-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. S. S. (RÉU)

 

Processo n º :  1002676-68 .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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a ausência da parte 

autora na audiência designada. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

 

1000312-94.2016.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 5.250,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA OGEDA (RÉU)
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Processo nº: 1000858-52.2016.8.11.0040 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 

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, 13 de agosto de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001184-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

DARIO BECKER PAIVA OAB - PR23662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FRANCIO GARAFFA (DEPRECADO)

GILVAN JOSE GARAFFA (DEPRECADO)

ADRIANA ZIBETTI FRANCIO (DEPRECADO)

NEI FRANCIO (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1001184-75.2017.8.11.0040 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 os Executados Nei Frâncio e Adriana 

Frâncio, na pessoa de seu procurador, para manifestarem-se acerca do 

Laudo de Avaliação, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002980-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN TIEMI FREITA ANBO OAB - MT0014097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (REQUERIDO)

JOSE FLAVIO (REQUERIDO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (REQUERIDO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (REQUERIDO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (REQUERIDO)

ALICE MARIA BINSFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - 459.447.501-97 (PROCURADOR)

GERALDINO RIBEIRO OAB - 251.302.779-53 (PROCURADOR)

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO OAB - 060.208.649-36 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1002980-67.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

1002980-67.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/09/2018, 

para a realização da perícia, sendo que terá como local para encontro do 

Perito e assistentes técnicos das partes em frente ao Fórum de 

Sorriso-MT, as 8:00h, para dai então seguir para o local da perícia. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003112-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. E. -. S. (CUSTOS LEGIS)

 

1003112-27.2018.8.11.0040 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 abrir vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

manifestação. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003608-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMARA RAQUEL KLEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1003608-27.2016.8.11.0040 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 as Partes, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da 

SUPERIOR INSTÂNCIA. Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004216-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1004216-88 .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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004888-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. A. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA ALVES DE SOUZA OAB - SP178151 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1004888-96.2017.8.11.0040 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 exequente para que se manifeste a respeito 

da proposta de acordo formulada pelo executado. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003126-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE ROSSI (EXEQUENTE)
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VALDECIR DE ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n º :  1003126-79 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

1000595-49.2018.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.068,60, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002561-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. V. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1002561-47.2018.8.11.0040 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, doNCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 8676-09.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSO VICENTE DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, AGENOR MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406, LUÍS FERNANDO SUART PINTO - OAB:17834, RENATO 

MENDONÇA NAZARÉ - OAB:20945, REYNALDO HÉLIO DA COSTA NETO 

- OAB:43435

 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 22/082018, às 10:30 hrs, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT, para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55734 Nr: 5951-57.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Vistos etc.Estando a execução munida de título executivo liquido, 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 DO 

EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema BACEN-JUD, 

no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da operação.Efetivado 

o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de penhora, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116417 Nr: 7413-73.2014.811.0040

 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): CARINE ARIANE BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7413-73.2014.811.0040 – Código Apolo: 116417

 Vistos etc.

 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 e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor 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, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com relação ao pedido de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, 

diante da recente disponibilização do Sistema SERASAJUD, DETERMINO a 

Secretaria da Vara que proceda negativação do nome do executado 

através da mencionada ferramenta.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003447-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIO GERHARDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (EXECUTADO)
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Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 13 de agosto de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003411-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR HELT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003411-04.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SIDIMAR HELT Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão movida por BV FINANCEIRA S.A CRÉDIO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de SIDIMAR HELT, 

pugnando, em sede liminar, a busca e apreensão do veiculo descrito na 

inicial. Ressai dos autos que, a parte autora deixou de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais, bem como dá a causa 

somente o valor referente às parcelas vencidas. Sobre o valor da causa 

em ações desta espécie a jurisprudência assim nos ensina: [...]O valor da 

causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder à soma das 

parcelas vencidas e vincendas, uma vez que este é o proveito econômico 

pretendido pelo autor. [...] (Agravo de Instrumento-Cv : AI 

10000150565463001 MG, 16ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Aparecida 

Grossi. j. 29.02.2016, Publ. 03.03.2016). Desta forma, DETERMINO a 

intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ajuste o valor da causa, bem como providencie 

o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. Ressalte-se que a 

ausência de recolhimento das custas implica em cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Intime-se Cumpra, 

expedindo e providenciando o necessário com celeridade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003409-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BAGGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 13 de agosto de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003517-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MAURICIO LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003517-63.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: IVAN MAURICIO LEMES Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios 

LTDA em face de IVAN MAURICIO LEMES, pugnando, em sede liminar, a 

busca e apreensão do veiculo descrito na inicial. Ressai dos autos que, o 

autor não comprovou a mora da parte devedora, conforme se infere da 

notificação extrajudicial juntada aos autos (ID. 13923201), que indicada 

que a correspondência não fora entregue no endereço, vez que 

assinalado o motivo de devolução “mudou-se”, bem como o endereço 

constante no AR é diverso do endereço informado no contrato e na 

exordial, evidenciando assim, a desconformidade com as exigências do § 

2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei 

13.043/2014, não tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o 

requerido. Verifico, também, que a parte autora não colacionou aos autos 

instrumento de protesto, o que, conforme se depreende do dispositivo 

legal mencionado acima, bem como a jurisprudência pátria, que entende 

ser valido o protesto de título como forma de constituição de mora do 

devedor, o que não fora comprovado nos presentes autos. Em reforço ao 

exposto, segue o entendimento jurisprudencial do STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O 

tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa 

de notificação extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não 

foi concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice 

da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) Pelo exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a mora do 

devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. 

Intime-se Cumpra, expedindo e providenciando o necessário com 

celeridade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003671-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO ROCHA (REQUERIDO)

JOAO CARLOS DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

DENISE MARIA STOCK ROCHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 13 de agosto de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002519-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA STEIN OAB - RS90224 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA JURKOVSKI ANTUNES VIEIRA MÓVEIS PLANEJADOS 

(EXECUTADO)

ARLETE JURKOVSKI (EXECUTADO)

JULIANA JURKOVSKI ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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SORRISO DESPACHO Processo: 1002519-32.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

EXECUTADO: JULIANA JURKOVSKI ANTUNES VIEIRA MÓVEIS 

PLANEJADOS, JULIANA JURKOVSKI ANTUNES VIEIRA, ARLETE 

JURKOVSKI Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) 

sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do 

débito e seus acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à 

penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial 

de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e não mera 

estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes 

executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. 

Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

SORRISO, 8 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BAIA DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003392-32.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO BAIA DA SILVA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 

319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental 

Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO, 8 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. L. C. G. (TESTEMUNHA)

R. G. (TESTEMUNHA)

P. D. R. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000191-32.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANGELICA CARVALHO GRAEBIN REQUERIDO: JANIO 

CARLOS BERNAL GUIDES “Vistos etc. Inicialmente, MANTENHO a decisão 

agravada pelos próprios fundamentos. De outro lado, HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da testemunha Vicente Diocles Figueiredo, conforme 

pleiteado no item 5 acima. Ainda, DEFIRO o pleito do item 9. Para tanto, 

OFICIE-SE ao registro de pessoas competente informando que a partilha 

de bens não é objeto desta ação. No mais, declaro encerrada a instrução 

processual. Desse modo, dê-se vista às partes o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais 

escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Após, DÊ-SE vista ao MPE, pelo prazo legal. Por fim, CONCLUSOS para 

sentença. Saem os presentes intimados. SORRISO, 1 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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J. C. B. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. L. C. G. (TESTEMUNHA)

R. G. (TESTEMUNHA)

P. D. R. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000191-32.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANGELICA CARVALHO GRAEBIN REQUERIDO: JANIO 

CARLOS BERNAL GUIDES “Vistos etc. Inicialmente, MANTENHO a decisão 

agravada pelos próprios fundamentos. De outro lado, HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da testemunha Vicente Diocles Figueiredo, conforme 

pleiteado no item 5 acima. Ainda, DEFIRO o pleito do item 9. Para tanto, 

OFICIE-SE ao registro de pessoas competente informando que a partilha 

de bens não é objeto desta ação. No mais, declaro encerrada a instrução 

processual. Desse modo, dê-se vista às partes o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais 

escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Após, DÊ-SE vista ao MPE, pelo prazo legal. Por fim, CONCLUSOS para 

sentença. Saem os presentes intimados. SORRISO, 1 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

A. C. L. D. S. (AUTOR)

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PHILIPPE BASTER DE FIGUEIREDO (RÉU)

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000002-20.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADEMIR LIMA DOS SANTOS, GABRIEL LIMA DOS SANTOS, ANA 

CAROLINA LIMA DOS SANTOS RÉU: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL 

DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP, FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, LUIZ PHILIPPE BASTER DE FIGUEIREDO Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte 

no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC 

local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO, 7 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003312-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003312-68.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de três 

(03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) 

sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do 

débito e seus acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à 

penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial 

de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e não mera 

estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes 

executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. 

Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

SORRISO, 9 de agosto de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005018-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIRLEI ALBINO MARAFON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MONTAGNA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005018-86.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SIDIRLEI ALBINO MARAFON EMBARGADO: ELIANE 

MONTAGNA Vistos etc. Se tempestivos, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora, recebo os Embargos à Execução para discussão, contudo, 

sem efeito suspensivo, vez que, apesar de requerido pela parte, não 

verifico os requisitos necessários constantes do artigo 919 § 1° do 

CPC/2015, tampouco a parte embargante garantiu a execução. INTIME-SE 

embargado, nos termos do artigo 920, inciso II, do CPC/2015. Após o 

decurso do prazo para impugnação, voltem-me conclusos. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. SORRISO, 13 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004253-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - ME (RÉU)

ELSON JAIR DE LIMA (RÉU)

JOAO GARCIA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004253-81.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - ME, JOAO 

GARCIA DE LIMA, ELSON JAIR DE LIMA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e 

taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO, 2 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004452-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004452-06.2018.8.11.0040. AUTOR: 

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA RÉU: PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ Vistos etc. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida para realizar o 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar no mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo 

prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. SORRISO, 7 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004453-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VASCONCELOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004453-88.2018.8.11.0040. AUTOR: 

RENATA VASCONCELOS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De 

início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO, 7 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004546-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI D ASSUMPCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004546-51.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROSINEI D ASSUMPCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq 

do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO 

a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça. Não obstante o requerente tenha pugnado pela dispensa da 

realização da audiência de conciliação/mediação, o cancelamento da 

referida solenidade só é possível quando requerida por ambas as partes, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 155 de 633



nos termos do artigo 334, § 4º, inciso I, do CPC. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO, 7 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000288-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCINHA VALIRA BEHN HEINZ HASSE (REQUERENTE)

ADMAR HEINZ HASSE (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242 

(ADVOGADO)

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO OAB - MT11441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (REQUERIDO)

Edileusa da Silva Calca (REQUERIDO)

OSVALDO CALCA (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO AS PARTES DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS PERICIAIS, PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE NO PRAZO 

COMUM DE 05 (CINCO) DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40899 Nr: 3731-57.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA FIRMINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:172787/SP, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 TENDO EM VISTA A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL, INTIMO AS PARTES 

PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO SUCESSIVO DE 15 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55910 Nr: 6-55.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI LUIZ GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ALAN STAHNKE - 

OAB:44.584/PR

 Processo n° 06-55.2010.811.0040

Código nº 55910

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 13 de agosto de 

2018, às 14h30min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de 10 (dez) dias a partir da 

intimação.

Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de 

que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003350-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003350-80.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO RODRIGO SOARES RÉU: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECARIA Vistos, etc. Cuida-se de ação revisional com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por Antonio Rodrigo Soares, em face de 

Brasilian Mortgages Companhia Hipotecária, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos da inicial. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, fundamento e decido. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em 

condições de arcar com o ônus da presente demanda sem que 

comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A inteligência 

da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica 

com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo 

presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural. 

Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício 

é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o caput do 

art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos 

autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. No caso em comento, 

as declarações de imposto de renda indicam que o autor possui em seu 

nome 01 (uma) escavadeira hidráulica, 01 (uma) empilhadeira, 01 (um) um 

imóvel, 04 (quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) veículos com 

valor estimado superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que contradiz a 

declaração de hipossuficiente vez que a manutenção de todos os veículos 
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requer mínima disposição financeira para tanto. Outrossim, o autor não 

comprovou documentalmente a ausência de rendimentos da empresa a 

qual figura como sócio, visto que não juntou as declarações de imposto 

sobre a pessoa jurídica, o que indica ter o autor condições de pagar as 

custas e despesas para a movimentação da máquina judiciária, até porque 

contratou advogado particular para defendê-lo nos seus interesses 

patrimoniais. Desta forma, não havendo provas que evidencie a situação 

de pobreza do autor o benefício da assistência judiciária deve ser 

indeferido, pois, fazendo uso das palavras da Desa. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, a assistência judiciária gratuita “é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada 

a hipossuficiência”. (TJMT - Ap 33355/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Ante o exposto, 

não evidenciada a miserabilidade necessária para a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte autora recolha, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o 

valor da causa, sob pena de extinção da demanda (art. 290 do CPC). 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004176-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN RUBIN (AUTOR)

LUIZ WALTER RUBIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO MAGGIONI (RÉU)

SANDRA REGINA BOIM MAGGIONI (RÉU)

ALBINO & ALBINO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004176-72.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CARMEN RUBIN, LUIZ WALTER RUBIN RÉU: SANDRA REGINA BOIM 

MAGGIONI, JANIO MAGGIONI, ALBINO & ALBINO LTDA - ME Vistos etc. 

Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Luiz Walter 

Rubin, representado pela inventariante Carmem Rubin, em face de Sandra 

Boim Maggioni, Janio Maggioni e Albino & Albino Ltda., todos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que o de cujus, Luiz Walter Rubin, 

adquiriu um bem imóvel registrado sob matrícula nº 49.589 do CRI da 

Comarca de Sorriso/MT em 14/05/1993, segue informando que na data de 

03/12/1993 outorgaram poderes por meio de procuração pública para fim 

de vender, prometer vender, permutar, ou por qualquer forma alienar o 

imóvel à requerida Sandra Regina Boin Maggioni, todavia alega que a 

formalização da alienação do bem nunca aconteceu. Aduz que somente 

no ano de 2014 a requerida Sandra Regina Boin Maggioni procurou a 

inventariante para regularizar a transferência do imóvel, ressaltando que 

nesse período o de cujus apresentava problemas mentais que levou, 

inclusive, ao ajuizamento de ação de interdição. Alega que o de cujus 

nunca mencionou a venda do bem imóvel em vida. Continua alegando que 

a terceira requerida, que ocupa o imóvel atualmente, foi devidamente 

notificada para apresentar o contrato de locação porem permaneceu 

silente, não havendo comprovação do contrato de aluguel entre a 

requerida e o de cujus. Ao final, requereu a concessão de medida liminar 

para determinar que os requeridos desocupem o imóvel. No id nº 

14443574 o Juízo da Terceira Vara Cível declinou a competência para este 

juízo em razão da conexão com a ação de inventário sob nº 

1000867-77.2017.8.11.0040, em trâmite neste juízo. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. DEFIRO a 

assistência judiciária gratuita. Inicialmente, anoto que a ação que visa a 

tutela de domínio, reivindicatória, deve ser processada pelo rito comum, 

conforme art. 318 do CPC, assim o critério subjetivo para o julgamento do 

pedido liminar será o da tutela de urgência, regulamentada no art. 300 do 

mesmo Código. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico 

que não estão demonstrados os pressupostos acima citados. 

Compulsando os documentos juntados pela parte autora, verifico, num 

juízo de cognição sumária, a ausência de prova inequívoca quanto a 

probabilidade do direito invocado. Isso porque, a procuração pública 

juntada aos autos no id nº 14365520 foi outorgada pela requerente e pelo 

de cujus ao requerido Janio Maggioni com objetivo específico de vender ou 

prometer vender o bem imóvel sob matrícula nº 49.589 do CRI da Comarca 

de Sorriso/MT à requerida Sandra Regina Boin Maggioni, trazendo uma 

presunção de futuro negócio jurídico entabulado entre as partes, mesmo 

que verbalmente. Outrossim, o desconhecimento da inventariante do 

espólio do de cujus, que figurava como sua esposa em regime de 

comunhão universal de bens, sobre o contrato de aluguel da terceira 

requerida contradiz a propriedade pacifica do bem, vez que é inerente o 

interesse do proprietário do bem na disposição do imóvel para o locatário, 

bem como pela percepção dos valores a título de aluguel. Ademais, 

verifica-se que a questão trata ainda sobre possível vício de 

consentimento na realização de negócio jurídico, em razão de doença 

mental acometida pelo de cujus em vida, o que torna necessária uma maior 

dilação probatória para a sua apuração. Destarte, ausente um dos 

requisitos da tutela de urgência, o seu indeferimentos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de 

designar audiência de conciliação, vez que o objeto da ação versa sobre 

bem arrolado em ação de inventário, atingindo interesse da Fazenda 

Pública, herdeiros e, eventualmente, terceiros interessados. Cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Sem 

prejuízo, proceda-se o APENSAMENTO do presente feito aos autos nº 

1000867-77.2017.8.11.0040. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO, 8 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003826-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO OSCAR MACHRY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBE VIVIANE MACHRY VACARI OAB - MT11820/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (RÉU)

EDEMAR ANTONIO VEDANA (RÉU)

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003826-21.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LEOPOLDO OSCAR MACHRY RÉU: EDEMAR ANTONIO VEDANA, ELIZIANE 

CRISTINA BEDIN VEDANA, SENIRA MARIA VEDANA DUTRA Vistos, etc. 

Analisando a questão levantada na decisão do agravo de instrumento 

1003650-31.2018.8.11.0000 acerca da possibilidade de conexão entre 

este processo e o processo sob nº 1000286-62.2017.8.11.0040 em 

trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca, passo a ponderar sobre a 

presença dos requisitos da conexão. Como se sabe o art. 55 do CPC 

disciplinou a conexão dos processos, condicionando a conexão à 

presença de identidade de pedidos ou causa de pedir ou mesmo do risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. No caso a 

presente ação discute o direito de posse de imóvel alienado por meio de 

leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A em razão da 

garantia hipotecária dada contrato nº 201205078, em que os requeridos 

Senira Maria Vedana Dutra, Edemar Antonio Vedana e eliziane Cristina 

Bedin Vedana, tornaram-se inadimplentes. Dessa forma, verificando-se 

que nos Autos n. 1000286-62.2017.8.11.0040 (3ª Vara Cível desta 

Comarca) se discute o contrato e o valor da dívida que, por consequência, 

deu ensejo ao leilão extrajudicial, afigura-se nítida a relação de 

prejudicialidade entre as demandas, o que importa no risco de decisões 

judiciais conflitantes. Logo, configurado está o instituto da conexão. 

Assim, ante a conexão dos processos, na forma do art. 55, § 3º, do CPC, 

declino da competência para julgamento desta causa em favor da 3ª Vara 

Cível desta comarca, vez que o processo sob nº 

1000286-62.2017.8.11.0040 foi distribuído previamente, sendo aquele 

Juízo prevento, nos termos do arts. 58 e 59 do CPC. Em consequência, 

SUSPENDO o cumprimento da medida liminar deferida neste feito, com o 

imediato recolhimento do mandado de imissão na posse, até ulterior 

decisão no juízo competente. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

SORRISO/MT, 13 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004269-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004269-35.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, CEZARIO 

SAPIAGINSKY EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Cuida-se de embargos monitórios oposto por Rodrigo Marcelo Sapiaginski 

e Cezario Sapiaginsky em face do Banco do Brasil, todos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário, fundamento e DECIDO. Conforme se 

depreende dos autos verifica-se que o embargante ajuizou o presente 

embargos à monitória por dependência aos autos principais nº 

1001706-68.2018.8.11.0040. O CPC em seu art. 702, preceitua que seu 

processamento seguirá nos próprios autos da ação monitória: Art. 702. 

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos 

próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. 

Assim, não obstante o uso do nome “embargos” à monitória, eles deverão 

ser opostos nos mesmos autos, não se confundindo com os embargos à 

execução, os quais são opostos por dependência à execução. Nesse 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO MONITÓRIA - ERRO 

PROCESSUAL SANÁVEL - DESENTRANHAMENTO DA PEÇA - JUNTADA 

AOS AUTOS PRINCIPAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDENCIA - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 702, do CPC/2015, os 

embargos à monitória devem ser opostos nos mesmos autos da ação 

monitória. Contudo, se os embargos à monitória foram opostos por 

dependência aos autos principais, tal erro processual, frise-se, sanável, 

deverá ser corrigido com o desentranhamento da peça e sua juntada à 

ação principal, sob pena de ofensa ao principio da instrumentalidade das 

formas e da economia processual. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.050974-9/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/08/0017, publicação da súmula em 16/08/2017) 

Ante exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330, 

IV, e 321 do CPC, EXTINGUINDO o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I, do CPC. Entretanto, considerando o princípio da 

instrumentalidade das formas e da economia processual, prezando pela 

efetividade da prestação jurisdicional, DETERMINO que a secretaria 

certifique a tempestividade da apresentação do presente embargos, caso 

tempestivo, proceda-se ao desentranhamento da petição e documentos 

juntados nestes autos e em seguida realize a sua juntada nos autos da 

ação monitória sob nº 1001706-68.2018.8.11.0040. Quanto ao pedido de 

concessão do benefício da gratuidade de justiça, verifico que os 

documentos juntados nos autos não se mostram suficientes para dizer, 

prima facie, que os embargantes encontram-se em situação de 

hipossuficiência. Isso porque o extrato de inscrição nos cadastros de 

proteção ao crédito, bem como a decisão proferida em 22/07/2016 nos 

autos nº 1000515-56.2016.8.11.0040, que deferiu o pagamento das 

custas ao final do processo, não indicam que a situação de pobreza 

perdura no momento atual, vez que os embargantes não colacionaram 

qualquer declaração de pobreza ou documento recente que ateste sua 

atual condição financeira. Desta forma, ante a ausência de provas acerca 

da atual situação econômica do embargante, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça e, com efeito, condeno-os ao pagamento das custas 

processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários, ante a 

ausência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002026-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002026-55.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOSUE DA SILVA ASSUNCAO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De início, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 
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consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003824-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA AZEVEDO POLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003824-51.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELAINE CRISTINA AZEVEDO POLI 

VISTOS. Defiro a inclusão da restrição junto ao Sistema RENAJUD. No 

mais, manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VICENTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000516-70.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GILBERTO VICENTE DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De inicio, por se tratar de erro material, defiro o 

pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como requerida a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Lado 

outro, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

parte requerida, uma vez que restou demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, sendo certo que é plenamente possível, por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a parte autora reside nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
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efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VICENTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000516-70.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GILBERTO VICENTE DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De inicio, por se tratar de erro material, defiro o 

pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como requerida a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Lado 

outro, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

parte requerida, uma vez que restou demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, sendo certo que é plenamente possível, por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a parte autora reside nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

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

Processo Número: 1004208-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA INI ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004208-77.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VALDECY EVANGELISTA DOS SANTOS RÉU: APARECIDA INI ALVES 

VISTOS. 1- O despacho/decisão proferida em Id 14423562 foi proferido de 

maneira equivocada, tendo em vista que o feito se trata de carta 

precatória proveniente da comarca de Comarca de Cuiabá/MT (5ª Vara de 

Família e Sucessões) e não de ação autônoma distribuída nesta Comarca 

de Sorriso/MT. Tal equívoco se deu em razão da errônea distribuição da 

missiva junto ao PJE pela parte interessada, razão pela qual torno 

totalmente sem efeito o despacho/decisão de Id 14423562. 2- Em imediato 

prosseguimento, CUMPRA-SE a carta precatória de Id 14384040, com a 

máxima urgência. 3- Após, devolva-se ao Juízo de Origem.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004545-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BARRETO VAZ DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004545-66.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LETICIA BARRETO VAZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja vista que em Reunião 

sobre Pautas Temáticas, realizada pelo NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, 

restou consignado em ata a justificação da Seguradora Líder de que esta 

não está mais autorizada a apresentar propostas de acordo em 

processos em que não tenha havido prévio exaurimento da via 

administrativa, assim como em outros que consideram inaptos. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. Expeça-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004088-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FONTANA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004088-34.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CLAIR FONTANA - ME VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora 

por meio de notificação extrajudicial, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação da devedora. Ressai dos autos que a 

parte requerente não comprovou a notificação da parte requerida, vez que 

possui endereço urbano e a notificação não fora entregue no endereço 

fornecido em contrato, conforme AR de Id. 14312672; não comprovada, 

portanto, que foram esgotadas as tentativas de intimação da parte 

devedora/ré. Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a 

mora, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 

321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004575-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004575-04.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GLEISSON ALVES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado/carta. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004594-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE SOUZA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004594-10.2018.8.11.0040. AUTOR: 

WENDER DE SOUZA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado/carta. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004587-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ANTONIO BIRKHANN & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES DA SILVA OAB - TO5.054 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004587-18.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EDER ANTONIO BIRKHANN & CIA LTDA - ME RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT VISTOS. 1. Recebo o feito. 2. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 3. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004598-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004598-47.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004125-61.2018.8.11.0040

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:

ROGERIO ROSENO SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004125-61.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ROGERIO ROSENO SANTANA VISTOS. 

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Cumpra-se, servindo 

cópia como mandado/carta. Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004129-98.2018.8.11.0040

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:

DARCI SCHERER (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004129-98.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DARCI SCHERER VISTOS. RECEBO a inicial, 

eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Cumpra-se, servindo 

cópia como mandado/carta. Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004255-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

LEILA CRISTINA MARIANI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004255-51.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - EPP, LEILA CRISTINA MARIANI VISTOS. RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 

CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, desde já, honorários 

advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a 

parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de 

custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que caso a parte interessada não 

seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado/carta. Expeça-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004484-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO DA COSTA (EXECUTADO)

RIVONILDO PEPPE COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004484-11.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ARNOLDO DA 

COSTA, RIVONILDO PEPPE COSTA VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 
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procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004656-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MONTEIRO OAB - SP196043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004656-50.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JULIO CESAR MONTEIRO REQUERIDO: JOB TERRIN JUNIOR 

SORRISO, 11 de agosto de 2018. VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004686-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (REQUERIDO)

OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004686-85.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: KATIA GISELE DE OLIVEIRA 

LANGARO, OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI SORRISO, 11 de agosto de 

2018. VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia 

como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003250-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA DOS SANTOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca na petição do 

Requerido no id. retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 26 

de OUTUBRO de 2018, às 09:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de agosto de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000074-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. S. R. (REQUERIDO)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 26 de OUTUBRO 

de 2018, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de agosto de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003286-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NATALINO DAMASIO (REQUERIDO)

EMERSON JOSE DAMASIO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 
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do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos. Informo que o comprovante juntado nos 

autos trata-se de diligência na Comarca de Lucas do Rio Verde. Sob pena 

de devolução da deprecata.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004457-28.2018.8.11.0040

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:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004457-28.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA VISTOS. 

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004516-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DE CARVALHO ZAMBOTO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004516-16.2018.8.11.0040. AUTOR: 

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA RÉU: CELIA REGINA DE 

CARVALHO ZAMBOTO VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. CITE-SE a parte 

requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 NCPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 

Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 

Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004548-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004548-21.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ALEXANDRE PIZZOLATO EXECUTADO: SOLISMAR ELOI 

BERLATTO, DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, 

eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. 2- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 

para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 

exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à 

penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 8 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 - Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 10 - Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004611-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOMIR BEDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EXECUTADO)

TATIANY FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004611-46.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CLOMIR BEDIN EXECUTADO: TATIANY FRANCA ZIMPEL, 

CLAUDIO FERREIRA FRANCA, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL VISTOS. 1 - RECEBO a petição 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

judiciais preliminares. 2 - CITE-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, entregar ao exequente a quantia de: I) 12.305sc (doze mil, 

trezentos e cinco) sacas de soja de 60kg cada, equivalente a 738.300kg 

(setecentos e trinta e oito mil e trezentos quilogramas) de soja a granel; e 
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II) 11.500sc (onze mil e quinhentas) sacas de milho de 60kg cada uma, 

equivalente a 690.000kg (seiscentos e noventa mil quilogramas) de milho a 

granel, na forma individualizada na inicial, nos termos dos artigos 806/813 

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

reais), limitada ao valor da causa. 3 – Decorrido o prazo e não havendo 

adimplemento da obrigação, proceda de imediato a busca e apreensão da 

coisa indicada, na forma do art. 806, § 2º, do NCPC, c.c. art. 813 do 

mesmo diploma legal. 4 – Conste do mandado que a parte executada 

poderá opor embargos, no prazo de 15 dias, consoante regras dos artigos 

914/920 do NCPC. 5 – Em conformidade com o disposto no art. 827 do 

NCPC, aplicado por analogia e uniformidade do processo executivo, fixo 

honorários em favor do advogado da parte exequente em 10% do valor da 

execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “2” acima. 6 – Se requerido, 

proceda a Secretaria do Juízo a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 7 - 

Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004599-32.2018.8.11.0040

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:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

SERGIO SPEROTTO (RÉU)

NADIA FURLAN (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004599-32.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO 

LTDA - EPP, SERGIO SPEROTTO, NADIA FURLAN VISTOS. RECEBO a 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORDANO ISRAEL SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004716-23.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JLB AGRONEGOCIOS LTDA REQUERIDO: GEORDANO 

ISRAEL SOBRINHO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005027-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNE LEANDRO COSTA CURTA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005027-48.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MAGNE LEANDRO COSTA CURTA 

NUNES VISTOS. 1. 1) INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida 

pelo Sistema INFOJUD, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do devedor, consoante 

regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se de pessoa jurídica 

de direito privado (instituição financeira), cabe à empresa a manutenção 

de seus cadastros de clientes devidamente atualizados. 2. 2) INTIME-SE a 

parte autora, via DJe, para que se manifeste em prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003958-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDO APARECIDO FELIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003958-78.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB 

EMPRESARIAL MT REQUERIDO: RENILDO APARECIDO FELIZ VISTOS. 1. 

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003761-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MENEGATTI (REQUERIDO)

SIDINEI MENEGATTI (REQUERIDO)

EDSON MENEGATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003761-60.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: SIDINEI MENEGATTI, 

EDSON MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI VISTOS. 1. INDEFIRO a busca de 

endereço da parte requerida pelos Sistemas BACENJUD e INFOJUD, uma 

vez que a parte autora não comprovou o esgotamento dos meios 

possíveis para localização do(s) devedor(es), consoante regra do art. 476 

da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte autora de pessoa jurídica de 

direito privado (instituição financeira), cabe à empresa interessada a 

manutenção de seus cadastros de clientes devidamente atualizados. 2. 

INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002473-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002473-77.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ADEMIR RIBEIRO VISTOS. 1. INDEFIRO a 

busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas BACENJUD e 

INFOJUD, uma vez que a parte autora não comprovou o esgotamento dos 

meios possíveis para localização do(s) devedor(es), consoante regra do 

art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte autora de pessoa 

jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à empresa 

interessada a manutenção de seus cadastros de clientes devidamente 

atualizados. 2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste 

em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000418-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE OLIVEIRA QUEROZ EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000418-22.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME Parte Ré: RÉU: WALMIR DE OLIVEIRA QUEROZ EIRELI - ME 

VISTOS. 1) Diante da manifestação da parte requerida, e considerando 

que o modelo processual brasileiro privilegia e incentiva a solução 

consensual dos conflitos, DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou 

sessão de mediação junto ao CEJUSC local. Após, INTIME-SE a parte 

autora para comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado 

constituído, consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por 

seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 2) Intime-se pessoalmente a parte 

requerida para comparecimento ao ato. CUMPRA-SE, servindo cópia de 

mandado/carta. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003073-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERONILDES HARUE HARA HUBNER (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003073-30.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: HERONILDES HARUE HARA HUBNER 

VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

NCPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000536-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABORES DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000536-95.2017.8.11.0040. AUTOR: 

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME RÉU: SABORES DE 

MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME VISTOS. 1. 

INDEFIRO a busca de endereço dos sócios da empresa requerida, uma 

vez que não fazem parte do polo passivo da presente demanda, 

possuindo personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica que integram. 

Logo, não podem sofrer efeitos processuais se não foram incluídos como 

legitimados passivos. 2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se 

manifeste em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003133-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE REOLON PASTORIO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003133-03.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: CLAUDETE REOLON PASTORIO VISTOS. 

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 
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que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003454-38.2018.8.11.0040

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:

FELIPE MEES NICOLODI (RÉU)

VANESSA NICOLODI (RÉU)

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003454-38.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME, FELIPE MEES NICOLODI, VANESSA NICOLODI VISTOS. 

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003534-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003534-70.2016.8.11.0040. AUTOR: 

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP RÉU: 

RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA VISTOS. 1. DEFIRO o requerimento 

retro. Para tanto, OFICIEM-SE as empresas de telefonia (VIVO, CLARO, OI 

e TIM) e de energia (ENERGISA) requisitando-se informações quanto à 

existência de endereço da parte requerida RAIMUNDO DOS SANTOS 

SOUZA, inscrito no CPF sob o nº. 971.239.431-04. 2. Sendo positiva a 

consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação. 3. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como ofício. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002489-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISOL RACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002489-60.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TREVISOL RACOES LTDA RÉU: ALFEO AUGUSTO TRECENTI VISTOS. 

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001048-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA JARUTAS DA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSANDRA ALVES DE AZEVEDO (RÉU)

PAULO ALVES BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001048-78.2017.8.11.0040. AUTOR: 

NEUSA JARUTAS DA VEIGA RÉU: PAULO ALVES BARROS, ELISSANDRA 

ALVES DE AZEVEDO SORRISO, 13 de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004382-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004382-23.2017.8.11.0040. AUTOR: 

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO RÉU: UNIC SORRISO LTDA 

SORRISO, 13 de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001768-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAKEO WATANABE (AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001768-11.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TAKEO 

WATANABE RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO SORRISO, 13 de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006312-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MARIO BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006312-76.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: MARIO 

BECKER, FATIMA MARLENE BECKER, MAURICEIA BECKER VISTOS. 1. 

Diante da informação de acordo extrajudicial, e atento à regra do artigo 

921, inciso I, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, 

contados do requerimento. 2. Decorrido o prazo, intime-se a exequente, 

via DJE, para manifestar em prosseguimento, sob pena de extinção. 3. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005875-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005875-35.2017.8.11.0040. AUTOR: 

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA RÉU: BRESCANSIN & BRESCANSIN 

LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A VISTOS. 1. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo 

antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a 

parte autora para comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado 

constituído, consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por 

seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 3. Em ato contínuo, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência, 

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

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

contado na forma do art. 335 do NCPC. 4. CUMPRA-SE, servindo cópia de 

mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002540-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002540-08.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000004-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000004-87.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. 1. Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003630-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERVAL FERREIRA SENA (RÉU)

MIGUEL BENI (RÉU)
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JOAO ALVES MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003630-85.2016.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JOAO ALVES MOURA, MIGUEL BENI, 

DERVAL FERREIRA SENA VISTOS. 1. INDEFIRO a busca de endereço da 

parte requerida pelos Sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, 

uma vez que a parte autora não comprovou nos autos o esgotamento dos 

meios possíveis para localização do(s) requerido(s), consoante regra do 

art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte autora de pessoa 

jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à empresa 

interessada a manutenção de seus cadastros de clientes devidamente 

atualizados. 2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste 

em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006650-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. S. (AUTOR)

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006650-50.2017.8.11.0040. AUTOR: 

FABRICIO RAMOS SILVA, ROSANGELA GONCALVES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SORRISO, 13 de 

agosto de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003476-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENE JOSE DOS SANTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003476-33.2017.8.11.0040. AUTOR: 

RENE JOSE DOS SANTOS FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SORRISO, 13 de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CASSOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005715-10.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALDIR CASSOL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS SORRISO, 13 de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004239-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE SOUZA BRANCO (AUTOR)

ALVARO GUSTAVO BRANCO PROENCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004239-34.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ALVARO GUSTAVO BRANCO PROENCA, VANILDE SOUZA BRANCO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SORRISO, 13 

de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYLA BEZERRA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001074-76.2017.8.11.0040. AUTOR: 

SAMYLA BEZERRA DE ARRUDA RÉU: BANCO BRADESCO SA SORRISO, 

13 de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000852-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PEREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000852-11.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CECILIA PEREIRA PINTO RÉU: BANCO BRADESCO SA SORRISO, 13 de 

agosto de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006705-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006705-98.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ELITON DE SOUZA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SORRISO, 13 de agosto de 2018. VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001801-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001801-35.2017.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCISCO DE ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO SA SORRISO, 13 de 

agosto de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189548 Nr: 3830-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENA FERREGUETE 

MAGALHÃES - OAB:19.874-A/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Diante da ausência das partes, testemunha e advogados, devolva-se a 

missiva ao juízo de origem, com as anotações de praxe.

2- Cumpa, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189548 Nr: 3830-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENA FERREGUETE 

MAGALHÃES - OAB:19.874-A/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 10 de agosto de 

2018, às 14h 00min.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA KANIGOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001952-98.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ELIANA APARECIDA KANIGOSKI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De início, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a 

propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que a parte 

autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 
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desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA KANIGOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001952-98.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ELIANA APARECIDA KANIGOSKI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De início, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a 

propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que a parte 

autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002280-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECII LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002280-28.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALDECII LIMA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a 

inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada 

contestação e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. De início, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a propositura de 

ação judicial visando o recebimento do valor que a parte autora entende 

como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002310-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ENDRIZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002310-63.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALDECIR ENDRIZZI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a 

inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada 

contestação e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. De início, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

afasto a alegação de ausência dos requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro, uma vez que, conforme entendimento já sumulado 

pelo STJ, a inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A 

propósito, vejamos o julgado abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO 

PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE - ARGUIÇÃO DESCABIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E 

DOCUMENTOS MÉDICOS JUNTADOS - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO 

COMPROVADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). O 

Boletim de Ocorrência juntamente com os documentos médicos são 

suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os 

danos sofridos. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados 

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMT, 

Ap 18888/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR: 

WESLEY ROGERIO GALANI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De inicio, por se tratar de erro material, defiro o 

pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como requerida a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Lado 

outro, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

parte requerida, uma vez que restou demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, sendo certo que é plenamente possível, por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a parte autora reside nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000932-09.2016.8.11.0040. AUTOR: 

THIAGO SOARES CABRAL RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da 

mesma forma, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a propositura de 

ação judicial visando o recebimento do valor que a parte autora entende 

como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a parte autora reside nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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(ADVOGADO)
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003435-03.2016.8.11.0040. AUTOR: 

CICERO ALVES DE SOUZA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da 

mesma forma, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a propositura de 

ação judicial visando o recebimento do valor que a parte autora entende 

como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000999-37.2017.8.11.0040. AUTOR: 

WILLIAM FERNANDO SBARDELOTTO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. De inicio, por se tratar de erro material, 

defiro o pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como 

requerida a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Lado outro, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir 

arguida pela parte requerida, uma vez que restou demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, sendo certo que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 
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para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000999-37.2017.8.11.0040. AUTOR: 

WILLIAM FERNANDO SBARDELOTTO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. De inicio, por se tratar de erro material, 

defiro o pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como 

requerida a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Lado outro, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir 

arguida pela parte requerida, uma vez que restou demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, sendo certo que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001436-78.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOSIMARA CRISTINA PEREIRA RÉU: CLÍNICA CORPORALLE, ARIANE 

SCAQUETTI VISTOS. Tratam-se de embargos declaratórios ofertados por 

ARIANE CRISTINA SCAQUETTI, em face da r. decisão proferida no Id 

12921291, a qual saneou o feito, inverteu o ônus da prova e determinou a 

realização de provas pericial e testemunhal. A parte autora/embarga 

manifestou acerca dos embargos declaratórios, conforme Id 14236554. É 

O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em 

pauta, estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. Em que pesem as 

alegações da embargante, entendo que os embargos declaratórios não 

prestam para o fim almejado, qual seja, o reexame da matéria versada nos 

autos, na busca da modificação dos fundamentos da decisão. Neste 

sentido, vejamos o julgado abaixo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM 

DEPÓSITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO CONTRATO EM QUE FUNDADO 

O PEDIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA QUE CULMINOU NA 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO RECURSAL NESSE SENTIDO – MATÉRIA PRECLUSA – 

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INTUITO DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – 
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EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A declaração 

de inexistência de relação jurídica entre o Banco e o autor da ação 

declaratória implica na extinção do cumprimento de sentença de 

procedência do pedido de busca e apreensão convertido em depósito 

fundado no suposto inadimplemento do contrato cuja nulidade foi 

declarada pela sentença proferida na ação declaratória. 2. O eg. STJ já 

pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos 

embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e 

o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre 

entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 

1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, 

DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa 

a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências 

internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para 

o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca 

de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 

440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. 

“Não se vislumbrando no acórdão o vício que lhe foi atribuído pela 

embargante - omissão, conforme o artigo 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil - impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não 

se prestam, conforme tranqüila orientação jurisprudencial, à rediscussão 

da matéria decidida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 

31/08/2010)” (TJMT, ED 120272/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

16/11/2015) - destaquei. Ora, não há que se falar em obscuridade ou 

contradição da decisão acerca da distribuição do ônus da prova, sendo 

certo que restou claro que a inversão do ônus da prova se deu em virtude 

da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (ar. 6º, VIII, do CDC). 

Ressalto, ainda, que qualquer irresignação do embargante em relação à 

decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie. Diante 

de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS constante de Id 13199289, mantendo-se a decisão 

proferida em seus exatos termos. No mais, diante da informação de 

alteração da situação econômica da parte requerente, INTIME-SE a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca de petição de Id 

14418572 e documentos que a acompanha (art. 100, CPC), sob pena de 

revogação do benefício da gratuidade judiciária. Mantenho a audiência 

outrora designada. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003370-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ROSEANE VIEIRA FURTADO VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A em face de ROSEANE VIEIRA FURTADO, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela 

requerida em contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com 

efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual 

com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora 

e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte 

autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento 

do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: 

VOYAGE TREND 1.0 8v(G5/NF)(TotalFlex), Ano: 2009, Cor: CINZA, 

Chassi: 9BWDA05U8AT148008, Placa: NPD7487, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004648-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RODRIGO 

BEVILAQUA VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de RODRIGO 

BEVILAQUA, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, 

inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas 

iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, 

por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou 

do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela requerida em contrato e após por instrumento de protesto 

via edital. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 176 de 633



pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

TOYOTA,, Modelo: HILUX CAB.DUPLA N.SERIE SRV-AT (TOP) 4X4 3.0 

TB-IC 16V, Ano: 2012/2013, Cor: BRANCA, Chassi: 8AJFY29G9D8516961, 

Renavam: 496743430, Placa: OBL2349, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003102-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE MARANGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT0017133A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003102-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANALICE MARANGONI REQUERIDO: LAIS TIGRE PEREIRA VISTOS. 1- 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2- DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. 3- Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, verifico que, além de não ter a autora 

demonstrado qualquer das situações descritas no artigo 622 do CPC, 

também não comprovou, em juízo de cognição sumária, estar na 

administração dos bens do espólio. Além disto, consta expressamente da 

certidão de óbito de Id 13626979 que a inventariante Lais Tigre Pereira 

vivia em união estável com o de cujus, o que justifica a sua nomeação, 

nos termos do artigo 616, inciso I, do CPC. Assim, não comprovada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao 

processo, na forma descrita no artigo 300, do CPC, o INDEFERIMENTO da 

tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe. A propósito: 

INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ALEGAÇÃO DE 

OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622, CPC – TUTELA 

DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES 

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.O incidente de remoção de inventariante é medida 

prevista no art. 622, do CPC, e deve ser instaurada em decorrência de 

uma falta no desempenho do inventariante, não sendo possível o seu 

deferimento quando não constatada conduta incompatível com a 

inventariança.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que 

devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não 

se verificou na espécie.Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser 

mantida a decisão que indeferiu o afastamento cautelar da inventariante". 

(TJMT, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) - 

destaquei. 4- INTIME-SE a inventariante e os herdeiros para manifestação, 

conforme disposto no artigo 623 do CPC. Intime-se. Cumpra.se GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002092-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002092-69.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

THAYS DE FRANCA ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA VISTOS. 1. Em petição de Id 10159774, a parte 

requerida postula seja chamado o feito à ordem para isentá-la do 

pagamento de custas processuais, em razão da regra contida no artigo 

90, § 3º, do NCPC. 2. Com efeito, verifico que as partes entabularam 

acordo em Id 4490298, o qual foi homologado judicialmente pela r. 

sentença de Id 4930230, a qual dispôs expressamente: “(...) condeno as 

partes ao pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 

90 do NCPC, salvo se previa e expressamente já lhes deferido as 

benesses da Lei 1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 

7.603/2001 e/ou outra disposta em legislação federal de regência (...)”. 3. 

Nesse aspecto, constata-se que o acordo NÃO contemplou as verbas de 

sucumbência, razão pela qual incide a regra dos artigos 90, §§ 2º e 3º, do 

NCPC, sendo certo que o § 3º do mencionado dispositivo legal prevê a 

dispensa de pagamento tão somente das custas remanescentes, 

subsistindo o rateio das custas iniciais, observando-se que a parte autora 

é beneficiária da gratuidade judiciária. 4. Portanto, mantenho incólume a r. 

sentença homologatória. 5. Certifique-se o trânsito em julgado da r. 

sentença. 6. Oportunamente, nada mais sendo requerido, ao arquivo. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003250-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDERLE (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003250-91.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANDRE LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES RÉU: AMARILDO ANDERLE 

VISTOS. É sabido que a assistência judiciária gratuita é instituto destinado 

aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo 

do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Outrossim, não obstante as disposições legais, a presunção instituída não 

é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos 

autos, verifico que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, 
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sendo certo que o extrato bancário juntado no Id 14589872 não indica que 

o autor não possui condições de assumir as despesas processuais, pelo 

contrário, indica que em menos de um mês foi creditado em sua conta mais 

de R$9.000,00 (nove mil reais), sendo certo que o valor de R$1.145,70 

(um mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta centavos) é proveniente 

da empresa que alega não ter mais vínculo empregatício/contratual desde 

agosto de 2017 (Id 13734169). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO. Juízo desdobrado de admissibilidade do 

recurso que envolve o pedido de concessão do benefício da justiça 

gratuita. Assistência judiciária, todavia, que vai indeferida ante a ausência 

de mínima prova acerca da suposta necessidade. APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO”. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70055163919, Relator: José 

Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 15/08/2013) - destaquei. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Diante desse cenário, 

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

as custas e taxas processuais respectivas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000488-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA AVILA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000488-05.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: ANTONIA AVILA DE 

SOUZA VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de desistência da 

ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, 

antes mesmo da citação da parte contrária, a parte requerente apresentou 

pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. 

Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, revogo a liminar e 

acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na forma do art. 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005889-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSOM GOFFI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005889-19.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: VILSOM GOFFI VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de veículo automotor 

proposta por ITAÚ SEGUROS S/A, qualificado nos autos, em face de 

VILSOM GOFFI, também qualificado. Alega a parte autora que o requerido 

celebrou contrato de financiamento de veículo e tornou-se inadimplente 

com as parcelas assumidas. Diante disso, requereu liminarmente a busca 

e apreensão do bem e ao final a procedência do pedido, tornando a 

propriedade plena do bem em seu favor. A ordem liminar foi deferida e 

cumprida, apreendendo-se o veículo litigioso em 25/04/2018. No mesmo 

ato o requerido foi pessoalmente citado. Em resposta, o requerido 

apresentou depósito judicial da integralidade do valor devido (R$ 

12.360,93) e pugnou pela concessão de gratuidade judiciária. A parte 

autora impugnou. Diante da purgação da mora, foi deferida a restituição do 

veículo ao requerido, o que ocorreu em 19/06/2018. Além disso, foram 

deferidos os benefícios da gratuidade judiciária ao requerido. É o relatório. 

Fundamento e decido. Sem delongas, considerando que o débito foi 

devidamente adimplido pelo requerido, tem-se que a pretensão deduzida 

na inicial foi devidamente atendida, uma vez que a parte autora logrou 

êxito em seu intento de receber o valor em atraso, com o reconhecimento 

espontâneo do pedido pela parte requerida. Ante o exposto, e 

considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, 'a', do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o requerido ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade 

da cobrança em razão da gratuidade judiciária outrora deferida. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo. 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, 

com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 

3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001875-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESIMEIRE MENDES HONORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR EDUARDO ZYGER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001875-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JESIMEIRE MENDES HONORIO REQUERIDO: VALDIR 

EDUARDO ZYGER VISTOS. 1- Defiro gratuidade judiciária à parte 

requerida. 2- Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as 

partes apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito. 3- Pois bem. 

Verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo 

as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo 

de vícios no consentimento. Além disso, os interesses de 

menores/incapazes estão assegurados, havendo parecer favorável do 

Ministério Público. Em virtude disso, a homologação da avença é medida 

que se impõe. 4- Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as 

partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. 5- Custas na forma do art. 90, §§ 2º e 3º, do NCPC, observando-se a 

gratuidade judiciária deferida às partes. 6- Obrigações tributárias e 

cartorárias, na forma do acordo. 7- Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 8- Após certificação do trânsito em julgado, ao arquivo. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003145-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUSIANE SOUSA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003145-51.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: LEUSIANE SOUSA 

ALMEIDA Vistos. SENTENÇA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de 

Veículo Automotor, ajuizada por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A em face de 

LEUSIANE SOUSA ALMEIDA, qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que a requerida celebrou cédula de crédito bancário para 

obtenção de empréstimo, com a cláusula expressa de alienação fiduciária 

em garantia sobre o bem VW FOX 10, 2008, placas JYJ6063, de cor 

BRANCA, chassi 9BWKA05Z284129607, renavam 00956000134, na 

forma do Decreto-Lei 911/69. Diante do inadimplemento da ré-devedor, 

requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo, com a posterior 

consolidação da posse e propriedade sobre o bem. A inicial veio instruída 

com documentos. Custas recolhidas em Id 9163648. Liminar deferida em Id 

9946576; cumprida em Id 11657061. A parte requerida foi devidamente 

citada, porém deixou de apresentar resposta (Id 12445521). Manifestação 

da parte requerente em Id 12515519. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Itaú - Unibanco S/A em face de Leusiane 

Sousa Almeida, ambos já qualificados nos autos em epígrafe. Versando o 

presente processo sobre matéria unicamente de direito, e verificando-se a 

desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta julgamento 

antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Registro que o julgamento antecipado da lide, “in casu”, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença de 

mérito seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

protraído. Compulsando estes autos, observo que a existência de relação 

jurídica contratual entre as partes restou comprovada (Id 8273876 pág. 

1-6), que a inadimplência do devedor-fiduciante restou caracterizada, e 

que a parte ré foi devidamente notificada extrajudicialmente para 

pagamento do débito em aberto (Id 8273876, pág. 9), não tendo honrado 

com as parcelas devidas. Ressalto que o contrato de Id 8273876 pág. 1-6, 

contém a firma expressa do réu-devedor, contendo, ainda, cláusula de 

alienação fiduciária em garantia sobre o bem descrito na inicial. 

Acrescento, igualmente, que o instrumento de protesto e a notificação 

extrajudicial de cobrança foram encaminhados para o endereço declinado 

pelo réu-devedor no momento da assinatura do contrato. É fato que os 

documentos trazidos aos autos mostram que o réu-devedor assumiu a 

condição de depositário ao oferecer o veículo em alienação fiduciária. E, 

não havendo pagamento do débito em atraso, de rigor a restituição do bem 

ao banco-credor como satisfação da dívida. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

INADIMPLÊNCIA DO RÉU CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE E POSSE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MORA 

INCONTROVERSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Comprovada a mora ou o 

inadimplemento do devedor consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º do 

Decreto-lei nº 911/69). (TJ-SP - APL: 00241899420128260269 SP 

0024189-94.2012.8.26.0269, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 

02/12/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/12/2013)”. Logo, caracterizada a mora do devedor, a apreensão do 

veículo e o não pagamento do débito em atraso, é medida que se impõe a 

consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos da parte 

autora, em caráter definitivo. Como visto alhures, a posse e a propriedade 

plena do bem apreendido já foi consolidada nas mãos da parte requerente 

(Id 11657201), em caráter liminar, na forma do disposto no Decreto-Lei n.º 

911/69, sendo certo que não houve o pagamento do débito pendente no 

prazo legal, mesmo diante da regular citação da parte ré, tampouco 

purgação da mora. Desta forma, de rigor a procedência dos pedidos 

formulados na inicial. Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de Id 

9946576, e, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para o fim de 

consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

veículo VW, modelo FOX 10, 2008, placa JYJ6063, cor BRANCA, chassi 

9BWKA05Z284129607, renavam 00956000134, nas mãos da parte autora, 

cuja apreensão torno definitiva. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Considerando a restrição do 

veículo, providencie as baixas necessárias, certificando-se. Preclusa a 

via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, observadas 

as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003094-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003094-06.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUIZ CARLOS DE SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VISTOS. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Cessação dos Efeitos da Urgência ajuizada 

por LUIZ CARLOS DE SOUZA em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados nos autos. Em 

despacho de Id 13697611, foi determinada a intimação da parte autora 

para proceder à comprovação dos requisitos necessários à concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, bem como readequar seus pedido e rito 

processual, tendo em vista que um dos pedidos formulados na inicial 

consiste na "cassação dos efeitos da decisão de busca e apreensão do 

veículo quitado pelo autor" (sic). Em manifestação de Id 14471098 o autor 

pugnou pela juntada da cópia de sua CTPS, para comprovação da 

hipossufiência financeira alegada, bem como pugnou pela renomeação da 

inicial para "Ação Rescisória", com a remessa do feito ao Egrégio TJMT. É 

o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o 

feito comporta extinção imediata, sem resolução de mérito, diante da 

flagrante inépcia da inicial (artigo 485, inc. I, CPC). Ora, além de o autor ter 

dirigido seu pedido para órgão incompetente (art. 970, CPC), não foram 

observadas as regras descritas no artigo 968 do CPC, notadamente o 

depósito da importância correspondente a 5% sobre o valor da causa (art. 

968, II, CPC). Frise-se: a ação rescisória é de competência originária dos 

Tribunais, sendo inviável a remessa dos autos à instância superior, por 

absoluta impropriedade do rito Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, eis que defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, 

com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 

3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000436-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MONTAGNANI DOS SANTOS (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 SENTENÇA Processo: 1000436-43.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLARICE MONTAGNANI DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 
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Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por CLARICE MONTAGNANI DOS SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. 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 de 

urgência e determinada a citação do requerido (Num. 4801785 ). O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

laborativa da parte autora (Num. 5902980), tendo a mesma impugnando, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 6107923). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado no Num. 13149704, 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 

CLARICE MONTAGNANI DOS SANTOS 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 

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. 4793025. 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 da 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. 13149704), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e definitiva, não sendo indicada reabilitação 

profissional. Assim, considerando que a parte autora é hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da mesma, 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 

cessação do auxílio-doença administrativamente (14/12/16 – Num. 

4793019), 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: 1001509-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ATAIDE TAVARES (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 SENTENÇA Processo: 1001509-50.2017.8.11.0040. AUTOR: 

FERNANDO ATAIDE TAVARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta por FERNANDO 

ATAIDE TAVARES em face do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL (INSS), sustentando o autor que possui sequela de poliomielite no 

membro inferior direito, com atrofia muscular e encurtamento muscular, 

bem como apresenta deficiência significante em sua visão e, desta forma, 

demonstra-se totalmente incapacitado para desenvolver qualquer 

atividade laborativa e social, dependendo da ajuda de terceiros, pugnando 

pelo recebimento de benefício de prestação continuada a ser paga pelo 

requerido. Recebida a inicial foi determinada a realização de estudo 

socioeconômico. O requerido apresentou contestação no Num. 7147941, 

aduzindo a ausência dos requisitos para concessão do benefício. O laudo 

pericial e o estudo socioeconômico restaram acostados nos Nums. 

12117315e 13554431, respectivamente, sobre os quais manifestaram a 

parte autora e o 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 FERNANDO ATAIDE TAVARES 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os 

direitos necessários à 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 
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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 com incapacidade total e 

definitiva ao trabalho, tendo a perita consignado, inclusive, que não indica 

a reabilitação profissional (Num. 13554427 ). Por fim, da realização do 

estudo social, é possível vislumbrar que a parte autora, com 40 anos de 

idade, reside com sua genitora (57 anos de idade), com seus irmãos (de 

21 e 14 anos de idade), bem como com sua esposa e o filho do casal, o 

qual possui 03 anos de idade, sendo importante destacar, ainda, que tanto 

o autor, quanto a esposa e o filho, possuem a saúde comprometida, sendo 

que a esposa é portadora de deficiência mental, restando claramente 

demonstrada a condição de miserabilidade do requerente. 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, bem como que o benefício de até um 

salário mínimo recebido por membro da família idoso ou deficiente, não 

deve ser computado na renda familiar para os fins de LOAS. 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 (grifei). 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) “CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA 

MENSAL PER CAPITA FAMILIAR. DEVIDA A EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE 

VALOR MÍNIMO PERCEBIDO POR IDOSO OU DEFICIENTE. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

UNIÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. LIMITAÇÃO 

TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. MULTA INCABÍVEL. (...) 8. A 

jurisprudência de nossos tribunais tem entendido que, assim como o 

benefício assistencial pago a um integrante da família não deve ser 

considerado para fins de renda per capita, os benefícios previdenciários 

de até um salário mínimo, pagos a pessoa idosa, não deverão ser 

considerados . Igual sorte deve ser dada ao benefício de aposentadoria 

por invalidez, de até um salário mínimo, pago à pessoa de qualquer idade. 

(grifei) 9. O STJ firmou-se a orientação, na análise do REsp 1.355.052/SP, 

julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), que aplica-se o parágrafo único 

do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido 

de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que o 

benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, 

não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 

3º, da Lei n. 8.742/93. 10 (grifei). Fixação de multa diária contra a Fazenda 

Pública para o caso de descumprimento de tutela incabível na espécie, 

diante da falta de comprovação da recalcitrância. 11. Remessa oficial não 

conhecida. Apelação da União provida para excluí-la da lide. Apelação dos 

INSS parcialmente provida para que no cálculo da renda familiar para 

concessão de benefício assistencial seja desconsiderado a) benefício 

previdenciário, no valor de um salário mínimo, recebido por idoso; b) 

aposentadoria por invalidez, de até um salário mínimo, pago a pessoa de 

qualquer idade e c) benefício assistencial já concedido a qualquer membro 

da família (itens 8 e 9); restringir o provimento jurisdicional nos limites da 

competência territorial do órgão prolator (item 7) e excluir a multa diária 

cominada (item 10).A Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa 

oficial, deu provimento à apelação da União e deu parcial provimento à 

apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 00037166820044013803, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, e-DJF1 

DATA:17/11/2017) 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 (07/12/16 – Num. 

5788000), 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, a qual é 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 
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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: 1001944-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEU SANSIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001944-87.2018.8.11.0040. AUTOR: 

NILCEU SANSIGOLO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 27/03/218 (Num. 13020909) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 

17h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004075-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA STIVANIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/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: 1004075-35.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROSANGELA STIVANIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ROSANGELA STIVANIN 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

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. 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. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14303230, em que 

comprova o indeferimento do pedido em 07/05/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 
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previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 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: 1004473-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILDA RODRIGUES BAATECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004473-16.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VERONILDA RODRIGUES BAATECH RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por VERONILDA RODRIGUES BAATECH contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. 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 de 

urgência e determinada a citação do requerido (Num. 9905382 ). O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

laborativa da parte autora (Num. 10514396 ), tendo a mesma impugnando, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 10653215). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado nos Nums. 13195946 , sobre o qual 

manifestou a parte autora, oportunidade em que discordou do laudo, 

alegando que a autora possui baixa escolaridade, bem como se encontra 

afastada do mercado de trabalho, requerendo o reconhecimento da 

aposentadoria por invalidez. O requerido por sua vez se manifestou 

concordando com o laudo apresentado. 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 

VERONILDA RODRIGUES BAATECH 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 

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 aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 10514405, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/04/17. 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. 13195946), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

para suas atividades habituais e profissionais por motivos de saúde sendo 

possível a readaptação e ou reabilitação profissional. Entretanto, 

considerando que a autora conta com 53 anos de idade, ou seja, de difícil 

reabilitação, além de ser hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais, 

e, ainda, o grau de instrução da mesma, 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 cessação do auxílio-doença 

administrativamente (20/04/17 – Num. 10514405), 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003914-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO VINICIUS DE ASSIS ESPINDOLA OAB - RO4312 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, a efetuar o 

depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), para cumprimento do mandado, por depósito junto a central de 

processamento de diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), link emissão de guias on-line, procurar 

diligência/emissão de guia de diligência, devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002394-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DO CARMO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002394-64.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DO CARMO RIBEIRO DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por MARIA DO CARMO RIBEIRO DA 

COSTA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, o mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido indeferido 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 de urgência e determinada a citação do requerido (Num. 9408209). 

O requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de 

incapacidade pela parte autora (Num. 10231402), tendo a requerente 

impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 10645291). Determinada a 

realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 12767537, 

sobre o qual 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 auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, formulado por MARIA DO CARMO RIBEIRO DA COSTA 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, tenho que 

é possível divisa-los pelos documentos constantes no Num. 10231423. 

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. 12767537), verifica-se pelas respostas da Perita que a parte autora 

encontra-se incapacitada de forma parcial e temporária, tendo a expert 

sugerido, na ocasião, que a parte autora evitasse movimentos de 

agachamento e elevação de peso, sendo necessária uma reavaliação no 

prazo de 06 meses, razão pela qual faz jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 

11.960/09. HONORÁRIOS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO 

CPC/1973. SÚMULA Nº 111 DO STJ. 1. A concessão do auxílio-doença ou 

da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade 

para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício 

tal incapacidade deve ser total e definitiva). 2. O laudo pericial é categórico 

em afirmar que a parte autora se encontra total e temporariamente 

incapacitada, em razão de transtorno mental (fls. 90/93). 3. Incontroversa 

a qualidade de segurada da parte autora e o cumprimento da carência, 

diante do reconhecimento administrativo de tais requisitos quando da 

concessão de auxílio-doença anterior, posto a termo em 19/05/2014 (fl. 

156). 4. Auxílio-doença devido desde o dia imediato à cessação 

administrativa do benefício (19/05/2014, fl.156), porquanto a perícia judicial 

confirmou a persistência do quadro incapacitante. Todavia, incabível a 

fixação da DIB em 14/07/2009, data da cessação do primeiro 

auxílio-doença, pois a perícia judicial não fixou a data de início da 

incapacidade e os documentos médicos mais antigos que indicam a 

existência da patologia incapacitante datam de 24/03/2011 e 21/01/2010 

(fls. 13 e 14). 5. Não se deve conceder a aposentadoria por invalidez, 

quando a prova técnica, de forma segura, afirma a natureza temporária da 

incapacidade. (grifei) Outrossim, inconcebível se pensar na designação de 

nova perícia, como pretende o particular apelante, pelo simples fato de a 

referida prova técnica ter contrariado a sua pretensão. 6. Sobre as 

diferenças incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção 

monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a 

incidência do que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com 

repercussão geral reconhecida. 7. Os honorários, arbitrados em 10% das 

prestações vencidas até a sentença, que foi proferida sob a égide do 

CPC/1973, harmonizam-se com a jurisprudência desta Câmara e com a 

Súmula nº 111 do STJ. 8. Apelação da parte autora desprovida. Apelação 

do INSS e remessa oficial parcialmente providas para modificar a disciplina 

da correção monetária e a data de início do benefício”. (TRF1. 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA. AC 0002040-76.2016.4.01.9199 / 

RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES 

BRANDÃO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 

e-DJF1 de 26/07/2017) Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PARCIALMENTE 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 Auxilio 

Doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

benefício, devido desde o requerimento administrativo do auxílio-doença 

em 15/10/2016 – Num. 7160930. Visando evitar a cessação do benefício, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13457/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB EM 12 MESES CONTADOS DA 

PRESENTE SENTENÇA até que a requerente reabilite para outra profissão. 

Sobre as prestações em atraso, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por outro lado, 

quanto à fixação dos 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: 1002531-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/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: 1002531-12.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCINEIDE SILVA DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 
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demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 12/01/18 (n 14457762), termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 15/05/18 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

10h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002613-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO MACIEISKI (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 Processo: 1002613-43.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE CELSO MACIEISKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 12/04/18 (n 14457223), termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 18/05/18 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

10h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002734-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DE PAULA (AUTOR)

E. D. S. D. P. (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: 1002734-71.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ELISON DOS SANTOS DE PAULA, MARIA DOS SANTOS DE PAULA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Certifique-se quanto 

ao decurso do prazo para realização do estudo socioeconômico pela 

equipe interdisciplinar forense. Havendo decorrido o prazo, reitere-se a 

intimação da equipe interdisciplinar forense para realização do estudo já 

determinado nos autos, no prazo de 30 dias, sob pena de serem adotadas 

as medidas administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. 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 DECISÃO Processo: 1004936-55.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOELSON SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial 

de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a 

legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez 

anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 
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primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 26/03/18 (Num. 14444121) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 25/09/2017 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

08h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004437-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004437-37.2018.8.11.0040. AUTOR: JOSE 

DE RIBAMAR MARQUES DE BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE BRITO contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença Acidentário. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 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. 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. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 14524645, em que comprova recebimento do beneficio 

até 26/02/18. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. 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: 1004472-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DUILTES MAURA SOUSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004472-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DUILTES MAURA SOUSA DE PAULA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

DUILTES MAURA SOUSA DE PAULA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 
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seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida 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. 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. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 14548836, em que comprova recebimento do beneficio 

até 10/04/2017. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. 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: 1004441-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO LUIZ PELLIZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004441-74.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LIDIO LUIZ PELLIZARI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004641-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GUEDES (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: 1004641-81.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DA PENHA GUEDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por MARIA DA PENHA GUEDES 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. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua 

labuta na juventude, 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 rural, 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 em que pese haver 

indícios do exercício de atividade rural pela parte autora, o mesmo só 

restará comprovado após a realização da instrução probatória, com oitiva 

de testemunhas. 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: 1004515-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNIR MARIA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004515-31.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LEUNIR MARIA BRANDAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LEUNIR MARIA 

BRANDÃO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 
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beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

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. 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. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14559981, em que 

comprova recebimento do beneficio até 24/04/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 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: 1004365-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAICE DE SOUZA CRUZ (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: 1004365-50.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GRAICE DE SOUZA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GREICE DE 

SOUZA CRUZ contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

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. 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. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14480315, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 19/03/18. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 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: 1004443-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR FELIZARDO (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: 1004443-44.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EDENIR FELIZARDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada EDENIR FELIZARDO 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 

e/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. 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. Depois, analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, não resta provado, em 

fase de cognição sumária, a qualidade de segurado e a carência exigida, 

na forma de segurado especial para concessão do benefício, haja vista 

que somente há nos autos documentos médicos de sua enfermidade. 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: 1004355-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES ALVES (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: 1004355-06.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO MARQUES ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por ANTONIO MARQUES 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. 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 obstante a juntada das guias (GPS), o 

autor não apresentou nos autos o indeferimento do benefício pela via 

administrativa. Somado a isto, o laudo médico colacionado (n. 14468907) é 

ilegível, não sendo possível identificar qual é a enfermidade enfrentada 

pelo autor, bem como, se tal enfermidade o torna incapaz de exercer suas 

atividades laborativas. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004379-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DINIZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004379-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JEFERSON DINIZ DA ROCHA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JEFERSON DINIZ DA ROCHA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

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. 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. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 
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dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14450519, em que 

comprova recebimento do beneficio até 18/07/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003831-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA da Secretaria Estadual de 

Fazenda Pública de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003831-09.2018.8.11.0040. 

IMPETRANTE: MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ Visto/DH Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por MIRAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS 

LTDA, em face da SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE SORRISO/MT. Ressai dos autos que a parte impetrante 

ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 14175537). É o 

relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte 

impetrante venha outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 

200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte impetrante, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem honorários, conforme Súmula nº. 

512 do STF: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação 

de mandado de segurança.” e sem custas, tendo em vista o que 

prescreve o inciso XXII do artigo 10 da Constituição Estadual. Publique-se. 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171536 Nr: 4299-24.2017.811.0040

 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: MARLY BATISTA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA 

LTDA-ME, CARLA CRISTINA BERTUOL, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Vistos.

1.) Considerando a remoção/designação do magistrado subscritor da r. 

decisão de fls. 723 para a Vara Especializada dos Juizados Especiais de 

Sorriso/MT e assunção de novo magistrado a jurisdicionar perante a 4° 

Vara Cível desta Comarca, tenho por cessado os motivos da suspeição 

declarada, razão pela qual determino o retorno dos autos à 4º Vara Cível 

de Sorriso/MT para conclusão ao novo magistrado.

2.) Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136520 Nr: 8767-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Vistos.

1.) Considerando a remoção/designação do magistrado subscritor da r. 

decisão de fls. 461 para a Vara Especializada dos Juizados Especiais de 

Sorriso/MT e assunção de novo magistrado a jurisdicionar perante a 4° 

Vara Cível desta Comarca, tenho por cessado os motivos da suspeição 

declarada, razão pela qual determino o retorno dos autos à 4º Vara Cível 

de Sorriso/MT para conclusão ao novo magistrado.

2.) Às providências, cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000137-32.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-18.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DOMINGUES DE OLIVEIRA (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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010035-18.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004669-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004669-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Associem-se estes aos 

autos n. 1004666-94.2018.8.11.0040, nos termos do Enunciado n. 73 do 

Fonaje. Forte no art. 320 do NCPC, intime-se a parte reclamante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: 

a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004666-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004666-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) Certidão expedida 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome; A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005546-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005546-23.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 EXECUTADO: CONCEICAO DA SILVA ALVES Vistos etc. 

Preliminarmente, esclareça-se que “REQUERER A PENHORA” de bens 

NÃO É O MESMO que “DILIGENCIAR À LOCALIZAÇÃO” de bens 

penhoráveis. Aliás, consigne-se que acaso NÃO ESGOTADAS AS 

DILIGÊNCIAS à disposição, para localização de bens penhoráveis, nos 

termos do artigo 476 da CNG/CGJ, o pleito de REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL deve ser cabalmente INDEFERIDO. 

Posto isso, antes de analisar o pleito de expedição de ofício on-line junto à 

Receita Federal, INTIME-SE O EXEQUENTE A, AO MENOS, COMPROVAR 

QUE DILIGENCIOU JUNTO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DA REGIÃO, 

no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento. TRANSCORRIDO o prazo 

sem indicação, arquivem-se (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010324-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESCAP MECANICA E ESCAPAMENTO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010324-82.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MESCAP MECANICA E 

ESCAPAMENTO E ACESSORIOS LTDA - ME EXECUTADO: OI S.A Vistos 

etc. Consoante se vê da sentença proferida nos autos no Num. 12347974, 

foi extinto o cumprimento de sentença e determinado que a parte 

exequente poderia, na forma do Enunciado 51 do FONAJE, habilitar seu 

crédito junto ao juízo da recuperação judicial da executada, ou seja, o 

crédito oriundo dos presentes autos somente pode ser cobrado na via 

própria, qual seja, junto ao Juízo da Recuperação Judicial. Desta forma, 

oficie-se ao Cartório competente, para suspensão do protesto efetivado 

pelo exequente em face do executado. No mais, expeça-se nova certidão 

de crédito ao exequente, observando a manifestação de Num. 14556364, 

intimando-o, inclusive, para que se abstenha de proceder com novos 

protestos em face da executada, concernente à dívida objeto dos autos. 

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004159-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BANFI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004159-36.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

EXECUTADO: DOUGLAS BANFI DA SILVA Vistos etc. Forte no art. 320 do 

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

complete a inicial juntando o título executivo legível. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004642-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1004642-03.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010544-51.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA SILVA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010544-51.2013.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ABILIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004946-02.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA em face de BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; 

c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto a preliminar, 

entendo que não devem prosperar, pois os documentos juntados servem 

para a instrução processual, bem como, a empresa reclamada tem total 

acesso a documentos ou sistemas que demonstram as restrições, caso 

suspeitem de que não estejam todas no documento juntado pelo 

reclamante. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 
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defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Em relação a outra 

anotação no órgão de proteção de crédito verifica-se que é posterior a 

que está sendo discutida, não cabendo aplicação da súmula 385 STJ 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, já que o mesmo possui restrições posteriores ao débito 

discutido. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002793-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002794-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES GABOARDI (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-65.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIN SHUNJI NAKAMURA (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011356-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VESPERINO FOLLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011356-25.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: IVO VESPERINO FOLLMANN 
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EXECUTADO: ADRIANO FABRICIO - ME Vistos etc. A PENHORA de bem 

IMÓVEL requerida PRESSUPÕE a mera juntada da CERTIDÃO 

ATUALIZADA DA MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do NCPC. 

Assim, INTIME-SE A EXEQUENTE A JUNTAR A MATRÍCULA ATUALIZADA, 

no prazo de 30 dias. Juntada a matrícula, constatando que o imóvel ainda 

se encontra em nome do executado, LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA 

DIRETAMENTE EM CARTÓRIO, intimando-se o executado. 

Sequencialmente, intime-se o exequente a COMPROVAR O REGISTRO DA 

PENHORA NA MATRÍCULA (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna 

inviável a alienação. Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o credor ser intimado, 

inclusive, para informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem 

penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO 

INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde 

já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, 

HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, 

HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, 

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO 

DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004242-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIRIO HOLDEFER (EXECUTADO)

 

Processo: 1004242-86.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-08.2009.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCI TEREZINHA ARENHARDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010155-08.2009.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: MARCI TEREZINHA ARENHARDT Vistos etc. Diante da 

certidão de Num. 14127239, considerado o executado como citado, nos 

termos do Enunciado 5 do FONAJE. Sendo assim, intime-se o exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Não havendo requerimentos, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004884-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE PANAZZOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004884-59.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GILMAR JOSE PANAZZOLO Vistos etc. Intime-se 

a parte reclamante para indicar o endereço do reclamado, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Indicado, designe-se nova data para audiência 

de conciliação, intimando-se as partes. Não havendo a indicação do 

endereço no prazo acima, conclusos para extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CRISTIANO VANDRESEN (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001450-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MOLOZZI (EXECUTADO)

 

Processo: 1001450-28.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

que 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(advogado) para no prazo de 05(cinco) 

dias manifestar-se acerca do deposito realizado nos autos ID.14674341. 

Sorriso/MT, 13 de Agosto de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

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)
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PROCESSO Nº. PJEC 1003865-18.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002797-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO PEREIRA NIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (TESTEMUNHA)

 

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 21 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, nesta 

Comarca. ADVERTÊNCIA: As partes poderão arrolar testemunhas, até o 

máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (TESTEMUNHA)

 

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 21 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, nesta 

Comarca. ADVERTÊNCIA: As partes poderão arrolar testemunhas, até o 

máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1006335-22.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14698858, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT,13 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002799-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO PEREIRA DE MENEZES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004696-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR (EXECUTADO)

RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - 015.894.719-38 (PROCURADOR)

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1004696-32.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

impulsiono estes autos a fim de intimar parte executada, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 
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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 arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002804-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:10 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002841-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002841-52.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVES SCHALZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011290-45.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAO CARLOS FLORES PEREIRA (EXECUTADO)

CASSIO DE LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE NÚMERO 

DO PROCESSO: 8011290-45.2015.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.072,15 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento 

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

TRABALHO PARTE EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: ALUISIO FELIPHE BARROS PARTE 

EXECUTADA: RAMAO CARLOS FLORES PEREIRA E CASSIO DE LIMA 

PEREIRA INTIMANDO: CASSIO DE LIMA PEREIRA, RUA NEVADA, N.º 1650, 

JARDIM CALIFORNIA, SORRISO/MT e RAMON FLORES PEREIRA, RUA 

LUZIANIA, N.º 1735, BAIRRO TROPICAL, SORRISO/MT(ZONA 05) 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da parte executada, na forma do art. 
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513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença (CÓPIA ANEXA), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 

523, § 1º, do NCPC, sendo que transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018 Elite 

Capitanio Gestora Judicial Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº 

641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: 

(66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002591-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSATTO & GOMES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001605-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: CLAUDIO JOSE 

FERREIRA Executado: CARLOS DA CAS Número do Processo: 

1001605-31.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração manejados pelo exequente, sob a alegação de omissão na 

decisão que não recebeu a ação como execução de título extrajudicial 

pela prescrição, eis que o prazo prescricional quando seu termo final cai 

em dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente (Num. 

12615711). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no 

mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, o título executivo que 

escoltou a inicial (cheque) foi emitido em 30/08/2017, devendo ser 

apresentado para pagamento, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 

33, da Lei do Cheque, iniciando-se a partir daí (30/09/2017), o prazo 

prescricional para a ação executiva, consoante o disposto no artigo 59, da 

Lei do Cheque. Todavia, no termo final do prazo prescricional 

(30/03/2018), o expediente forense estava suspenso, nos termos da 

Portaria 678/2017-PRES, suspensão que se iniciou no dia 28/03/2018 e 

findou em 01/04/2018. Portanto, o primeiro dia útil foi 02/04/2018, data em 

que houve o protocolo desta ação, revelando-se tempestivo o protocolo, 

ou seja, dentro do marco prescricional, nos termos do entendimento do 

TJMT, a saber: APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO – PRESCRIÇÃO – TERMO FINAL EM DIA QUE NÃO 

HOUVE EXPEDIENTE FORENSE – PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL 

SUBSEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.Nos casos 

em que o termo final do prazo prescricional recair em data na qual não 

houve expediente forense, mostra-se impositiva sua prorrogação para o 

primeiro dia útil subsequente. Precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado, Ap 50992/2016. Des. Dirceu 

dos Santos, J. 29/06/2016, DJE 08/07/2016) Posto isso, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes 

dou PROVIMENTO para receber a presente ação como execução de título 

extrajudicial. Nesta toada, CANCELE-SE a audiência de conciliação 

designada. No mais, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO 

no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O 

EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei 

n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO 

O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 

dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, 

também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão 

(art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se 

concedido efeito suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR 

para informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou 

levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Ás providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005627-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUCIANO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005627-69.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITALIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERT DA COSTA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

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 acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002845-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GOIS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLELSON ARAGAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002815-54.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-14.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010335-14.2015.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando o 

decurso do prazo para o pagamento voluntário. Sorriso/MT, 13 de agosto 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SOCORRO NOVO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000808-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEVAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, AUTO SOCORRO NOVO 

ESTADO Vistos etc. A presente ação se funda em título executivo judicial, 

nos termos do art.515, I, do NCPC. Assim, nos termos do art. 536 do NCPC, 

intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de litigância de má-fé e multa, a ser eventualmente 

arbitrada, bem como remoção do bem objeto do cumprimento da sentença 

(§§§1º, 2º e 3º do art. 536 do NCPC). Não havendo cumprimento no prazo 

acima, expeça-se o competente mandado de remoção do bem objeto do 

cumprimento de sentença, entregando-o em favor do exequente. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002290-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOSE DA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRTON LOURENCO DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002290-38.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Embargada da audiência de conciliação designada para o dia 19 de 

Setembro de 2018, às 16h:20min, ficando ciente a parte reclamante de que 

o não comparecimento implicará na revelia, vez que é advogado 

constituído nos autos de Execução. Sorriso/MT,13 de agosto de 2018.Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000259-16.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA ANDREIA 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos etc. Cite-se o executado para 

pagamento do valor remanescente da dívida (Num. 14222982), no prazo 

de 15 dias. Após, decorrido o prazo sem pagamento, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento. Não havendo requerimentos, arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010620-12.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERREIRA PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010620-12.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ELZA FERREIRA PIMENTA Vistos 

etc. Diante da extinção da execução no Num. 12924923, proceda-se com 

a baixa da penhora via Renajud realizada nos autos, bem como com o 

levantamento de eventuais valores penhorados nos autos ao exequente. 

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020017-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERRARINI PISONI (REQUERENTE)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANI MARTINS BASTOS (REQUERIDO)

MATTIELO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8020017-90.2015.8.11.0040. REQUERENTE: JUSILEI CLAUDIA CANOSSA, 

DANIEL FERRARINI PISONI REQUERIDO: GILVANI MARTINS BASTOS, 

MATTIELO & CIA LTDA - ME Vistos etc. Defiro o prazo pugnado no Num. 

14617885 para indicação do endereço do reclamado. Transcorrido o 

prazo e havendo a indicação do endereço, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, intimando/citação as partes, sendo a parte 

reclamada no endereço a ser indicado pela reclamante. Caso contrário, 

conclusos para extinção. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 31422 Nr: 617-47.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE VEÍCULOS FREIRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, JOSÉ RODRIGUES ROCHA - OAB:3.601-B, JOSÉ RODRIGUES 

ROCHA JUNIOR - OAB:6651, MARIA DAGMAR NUNES BRITO 

RODRIGUES - OAB:3.602-B

 Vistos e etc.

Preliminarmente, considerando que houve BLOQUEIO JUDICIAL, VIA 

BACEN-JUD, no valor de R$ 2.926,52 (fl. 194/205), bem como a 

manifestação da executada, concordando com o levantamento, ao credor, 

e efetuando DEPÓSITO COMPLEMENTAR no valor de R$ 2.337,29 (fl. 237 e 

seguintes) determino a TRANSFERÊNCIA DOS MONTANTES 

DEPOSITADOS À CONTA DO EXEQUENTE, conforme dados apresentados 

em fl. 219.

Sem prejuízo, em que pese a insurgência da exequente de fl. 235/236, 

quanto ao pleito do terceiro interessado de fl. 222-232, fato é que, em 

CONSULTA AO SITE DO DETRAN-SP, existe RESTRIÇÃO 

FINANCEIRA/GRAVAME anotado no referido veículo (Placa CYK-0152), 

aliado ao fato de que existe IPVA em atraso, no valor de R$ 2.171,43 

(comprovante anexo).

Tais circunstâncias corroboram os documentos/justif icativas 

apresentados pelo terceiro (fl. 222-232), de que realmente tenha adquirido 

o veículo Placa CYK-0152 previamente à constrição levada a efeito nestes 

autos.

Ademais, mesmo considerando o desbloqueio do veículo de fl. 218/234 

(DCQ-5682), bem como o de que ora se discute (Placa CYK-0152), fato é 

que HOUVE O DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE PELO EXECUTADO 

(fl. 237 e seguintes), como o que, não só estes, como TODOS OS DEMAIS 

VEÍCULOS DEVEM SER DESBLOQUEADOS (placas DHC-9978; DKT-4805; 

CYX-2359; e LCS-3209), o que procedo no presente ato.

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC.

Sem custas e honorários.

 Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente – fls. 219.

Na sequência, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 48732 Nr: 5636-63.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PEDRO FANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR VISCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B

 Vistos e etc.

Intime-se o exequente, no prazo de 10 dias, a informar se concorda com o 

pedido de extinção e arquivamento, manifestado em fls. 79-84, 

subentendendo o silêncio como concordância tácita.

Tratando-se de ato ordinatório, oriento que, para casos tais (intimação da 

parte ex adversa), deverá a Secretaria impulsionar o feito, 

independentemente de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 43578 Nr: 527-68.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN EMÍLIO DALLA CORTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. GONZAGA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O exequente informou a quitação do débito excutido (fl. 79/81).

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC.

 Sem custas e honorários.

 Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente.

 Na sequência, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52614 Nr: 2637-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Em que pese a manifestação de fl. 119, torna-se mister esclarecer que, 

com a atualização do sistema bacenjud, foram englobadas as 

c o o p e r a t i v a s  d e  c r é d i t o  a l i  m e n c i o n a d a s  - 

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/15775.

Sendo assim, oportunizo, pela última vez, a indicação de bens 

penhoráveis, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção, na forma do 

artigo 53, § 4º, da lei 9099/95.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23562 Nr: 2206-45.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRIZE ASSIS PIROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Vistos e etc.

Tendo em vista que a certidão de dívida já foi emitida e retirada pelo 

próprio exequente ( fl. 104), desnecessária a providência requerida em fl. 

105, eis que poderá o mesmo, enquanto não prescrita a dívida, protestar a 

referida certidão, com o consequente encaminhamento do nome do 

devedor aos órgãos de restrição de crédito.

Posto isso, após a intimação, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA MATIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FERNANDES (REQUERIDO)

JOSE FELIPE FERNANDES POLEGATTO (REQUERIDO)

 

MANDADO DE CITAÇÃO E PENHORA (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MERITÍSSIMO JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, DR. ÉRÍCO DE ALMEIDA DUARTE. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001117-76.2018.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 4.926,03 

PARTE CREDORA: IVETE MARIA MATIAZZO ADVOGADO(S) DA PARTE 

CREDORA: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA PARTE DEVEDORA E 

QUALIFICAÇÃO: JOSE FELIPE FERNANDES POLEGATTO, brasileiro, 

solteiro, técnico em computação, inscrito no CPF/MF sob nº 

056.050.991-08, e CI/RG nº24788457 SEJUSP/MT, e ELAINE FERNANDES, 

brasileira , casada, inscrita no CPF/MF sob nº 980.455.981-15, e CI/RG 

nº25099248 SEJUSP /MT, com telefone (66) 99936 -4935 ambos 

residentes e domiciliados na Rua Castelo Branco, 485, Apto. 02, Centro, 

no município de Sorriso - MT, CEP: 78.890-000 (zona 01). VALOR DO 

DÉBITO: R$ 4.926,03 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e três 

centavos) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E PENHORA DA PARTE 

DEVEDORA, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, dentro 

de 03(três), o Principal e Acessórios Legais, no valor acima indicado, 

DEVENDO O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA FICAR DE POSSE A 

2ª(SEGUNDA) VIA DO MANDADO, PARA QUE DECORRIDO O PRAZO DE 

03(TRÊS) DIAS, PROCEDER A PENHORA, de bens do executado, tantos 

quantos bastem para a satisfação integral da execução. Havendo 

penhora, Intime-a desta, bem como para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, quando poderá oferecer, querendo, 

Embargos do Devedor, por escrito ou verbalmente (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1o). Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e sendo a parte 

devedora casada, Intimar também o(s) respectivo(s) cônjuge(s). Não 

encontrando a parte devedora, proceder ao Arresto de bens pertencentes 

a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do art. 830, § único do 

NCPC. DESPACHO: Cópia anexa Sede do juizado e Informações: Rua 

Canoas nº 641 - Bairro Centro – Sorriso/MT - fone: 3545-8400. Sorriso - 

MT, 13 de agosto de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011060-03.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO KRUG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011060-03.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO MAIA 

EXECUTADO: OLMIRO KRUG Vistos etc. A PENHORA de bem IMÓVEL 

requerida PRESSUPÕE a mera juntada da CERTIDÃO ATUALIZADA DA 

MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do NCPC. Sendo assim, 

constatando que o imóvel ainda se encontra em nome do executado, 

LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA DIRETAMENTE EM CARTÓRIO, 

intimando-se o executado. Sequencialmente, intime-se o exequente a 

COMPROVAR O REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA (art. 844, do 

NCPC), sem o qual se torna inviável a alienação. Cumpridas as 

providências supracitadas, EXPEÇA-SE MANDADO DE AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO, devendo o credor ser intimado, inclusive, para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Por fim, 

perfectibilizada a penhora dos imóveis, diga o exequente se tem interesse 

na manutenção da penhora do veículo efetivada via RENAJUD (Num. 

1450435). Indicado o desinteresse, proceda-se com o necessário para 

baixa da restrição. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010096-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. B. GUIMARAES - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO)

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

LISETE HENKES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ANTENOR DE MELO LEITE OAB - RS31210 (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010096-44.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: M. S. B. GUIMARAES - 

VEICULOS - ME EXECUTADO: LISETE HENKES, ELIO GUILHERME 

SCHWANTES Vistos etc. Certifique-se eventual decurso de prazo para 

manifestação dos executados com relação aos valores bloqueados neste 

feito (Num. 2185211). Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se 

com o necessário para levantamento dos valores em favor da exequente, 

o qual deverá indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco 

dias. No mais, expeça-se mandado de avaliação e intimação, na forma 

determinada em Num. 1685354, devendo o Oficial de Justiça, indagar ao 

executado a localização do veículo, certificando o ocorrido. Não localizado 

o veículo, intime-se a exequente para manifestação no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010057-76.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDECI RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 dias, arquive-se, mediante as cautelas de estilo, 

sem prejuízo de desarquivamento, acaso expressamente requerido. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010317-90.2015.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRO GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010754-97.2016.8.11.0040. REQUERENTE: WALDEMIRO GUARNIERI 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 dias, arquive-se, mediante as cautelas de estilo, 

sem prejuízo de desarquivamento, acaso expressamente requerido. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010672-37.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010672-37.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIANE APARECIDA DA SILVA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pela devedora, manifeste-se o credor, no prazo de 

quinze dias. Decorrido o prazo acima com ou sem resposta, certifique-se 

e renove-se a conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-18.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010488-18.2013.8.11.0040. REQUERENTE: ROSELI INES REIS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Ante o decurso do prazo indicado no 

comando judicial de Num. 1593324, intimem-se as partes para requerer o 

que de direito, no prazo de cinco dias. Inexistindo manifestação, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010654-45.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA ADRIANA COSTA 

CARDOSO REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos 

etc. Ante o teor da certidão de Num. 13159364, designe-se nova audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema. Após a 

designação, intimem-se as partes. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-74.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 201 de 633



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011398-74.2015.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTINA OTAVIA SANTANA 

COSTA CURITIBA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente, proceda-se com 

o necessário para habilitação do novo patrono da reclamada, consoante 

requerimento de Num. 11054131. Sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pela devedora, manifeste-se o credor, no prazo de 

quinze dias. Decorrido o prazo acima com ou sem resposta, certifique-se 

e renove-se a conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-42.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUSIDNEI SOARES DO PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010133-42.2012.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: CLAUSIDNEI SOARES DO PINHO Vistos etc. Ante 

o teor da certidão de Num. 13166411, proceda-se com o necessário para 

levantamento dos valores à exequente, que deverá indicar os dados 

bancários para tanto, no prazo de cinco dias. Sem prejuízo, intime-se a 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens penhoráveis, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95), apresentando 

demonstrativo atualizado do débito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-90.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SIMISEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010953-90.2014.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SABOIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000177-82.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JEFERSON SABOIA DOS REIS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, 

estando flagrante que o valor executado a título de astreintes é excessivo 

(Num. 12710208), o qual se refere exclusivamente a multa por 

inadimplemento da tutela antecipada, REDUZO o valor da multa executada 

por descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$2.000,00 (dois mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte 

exequente. No mais, verifica-se que o exequente deseja incluir, após o 

trânsito em julgado da sentença prolatada e em fase de cumprimento de 

sentença, valores que, segundo alega, pagou indevidamente à reclamada, 

durante a tramitação do feito, porém, o dispositivo da sentença foi taxativo 

ao fixar o valor da repetição de indébito em R$ 234,60 (Num. 9716231). 

Nesta senda, deveria o exequente ter manejado o recurso cabível em face 

da sentença prolatada (embargos de declaração ou recurso inominado), o 

que não fez, motivo pelo qual o cumprimento de sentença, nesta seara 

processual, está adstrito ao valor fixado em sentença transitada em 

julgado (R$ 234,60). Feitas tais considerações, constata-se que a 

reclamada depositou o montante devido à título de repetição de indébito, 

consoante comprovante de depósito de Num. 12689506, montante que, 

desde já, autorizo o levantamento ao reclamante que deverá informar os 

dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias. No mais, quanto às 

astreintes, intime-se a reclamada para pagamento, no prazo de quinze 

dias. Decorrido tal prazo sem pagamento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005377-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116/B (ADVOGADO)

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (EXECUTADO)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005377-36.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS BORGES 

EXECUTADO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI, VANDRE LUIZ 

LAZZAROTTO Vistos etc. 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, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 
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termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio 

com sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de 

extinção. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEROMI GLOWACKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU JOSE SANINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010093-21.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: JEROMI GLOWACKI 

EXECUTADO: NEREU JOSE SANINI Vistos etc. Intime-se a parte executada 

para manifestar-se sobre o pedido de adjudicação (Num. 14331508), no 

prazo de 05 dias, consignando-se que a ausência de manifestação será 

interpretada como anuência tácita (NCPC, art. 876, §1º). Não havendo 

manifestação e/ou havendo concordância pelo executado, expeça-se o 

respectivo mandado de adjudicação, em favor do exequente, devendo 

complementar previamente a diferença (se for o caso), intimando-o para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011259-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO BOLDORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI EVA PICININN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011259-25.2015.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010117-49.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Considerando a manutenção, pela 

Superior Instância, da improcedência dos danos e o cumprimento, pela 

reclamada, da obrigação de fazer lhe impugtada, aliado ao deferimento da 

AJG, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020040-36.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8020040-36.2015.8.11.0040. REQUERENTE: CLEIDE GONCALVES 

FERREIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo, sem prejuízo de desarquivamento, acaso 

expressamente requerido. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-04.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAN WEVERTON DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010961-04.2013.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010624-78.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JONATAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010624-78.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE JONATAN DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 dias, arquive-se, mediante as cautelas de estilo, 

sem prejuízo de desarquivamento, acaso expressamente requerido. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TELHAFORT INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010607-71.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TELHAFORT INDUSTRIA DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que a recorrida arguiu nulidade da certidão de 

trânsito em julgado pela ausência de intimação do acórdão correlato, 

pugnando pela reabertura do prazo recursal (Num. 13186774). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, em que pese o alegado, quanto à 

devolução do prazo recursal não assiste razão à reclamante/recorrida, 

visto que, nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a parte deveria ter 

arguido a nulidade em capítulo preliminar de eventual recurso que, em 

tese, intentava manejar, o qual seria declarado tempestivo com o 

reconhecimento do vício na intimação. In casu, constata-se que a 

reclamante/recorrida teve ciência inequívoca da decisão em 16/04/2018, 

oportunidade em que preferiu peticionar arguindo a ausência de intimação, 

pugnando pela devolução do prazo recursal em total dissonância com os 

termos do artigo 272, §8º, do NCPC. Posto isso, nos termos do artigo 272, 

§8º, o NCPC, INDEFIRO a devolução do prazo recursal. No mais, 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010966-26.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CRISTINA SPIES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010966-26.2013.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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 
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calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEX DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA ALVES TOLENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000183-89.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MEX DISTRIBUIDORA DE 

FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME REQUERIDO: VILMA ALVES TOLENTINO 

Vistos etc. Ante a certidão de Num. 13307837, bem como o motivo da 

devolução do AR de citação da reclamada (Num. 4758378), intime-se a 

reclamante para, no prazo de cinco dias indicar o endereço atualizado da 

reclamada, sob pena de extinção. Aportando nos autos tal informação, 

designe-se nova audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema. Após a designação, intimem-se as partes. Decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010129-63.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES Vistos 

etc. Ante as certidões de Num. 4977124 e 13309424, intime-se a 

reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço atualizado do 

reclamado, sob pena de extinção. Aportando nos autos tal informação, 

designe-se nova audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema. Após a designação, intimem-se as partes. Decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003464-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NADJA LOPES DE MORAES 

SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 

S/A, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Intimem-se as partes da audiência de 

instrução designada (Num. 14468160 - 21/08/2018, 16 horas). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004698-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDES KLEINHANS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004698-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEONIDES KLEINHANS 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, com multa no valor de R$100,00 (cem reais) para cada 

desconto efetuado no caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004719-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004719-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO VITORINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 
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NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$100,00 (cem reais) para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004725-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO L DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004725-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO L DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$100,00 (cem reais) para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004711-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004711-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CAETANO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$100,00 (cem reais) para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004708-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA TERESINAS MENEGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004708-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELDA TERESINAS MENEGON 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, com multa no valor de R$100,00 (cem reais) para cada 

desconto efetuado no caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004705-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004705-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDA DE ARAUJO 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$100,00 (cem reais) para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR GONCALVES (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010338-32.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDECIR GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando a manutenção, pela 

Superior Instância, da sentença de parcial procedência; considerando o 

cumprimento da obrigação de fazer; considerando o deferimento da AJG, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BOTELHO DE CAMPOS COELHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO MADALOZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MILENA BOTELHO 

DE CAMPOS COELHO DOS SANTOS Executado: JOSE ALBERTO 

MADALOZZO Número do Processo: 1002480-98.2018.8.11.0040 Vistos 

etc. CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 

DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VINICIUS RADIN (EXEQUENTE)

JOANNE VIAPIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO CHARAF BDINE OAB - SP143145 (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000251-39.2016.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010890-31.2015.8.11.0040

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:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: VANDRE LUCIANO 

SCHEFFER Número do Processo: 8010890-31.2015.8.11.0040 Vistos etc. 

CHAMO O FEITO À ORDEM, visto que se trata de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (nota promissória). Posto isso, CITE-SE o executado para 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou 

GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010444-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M FOR MAIS COMERCIO E SOLUCOES TERAPEUTICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010444-28.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: M FOR MAIS COMERCIO E SOLUCOES 

TERAPEUTICAS LTDA - ME Vistos etc. Em que pese a certidão de Num. 

13170973, não se constata nos autos a efetivação da intimação da 

reclamante para manifestação, nos termos indicados na certidão de Num. 

9498352. Posto isso, intime-se a reclamante para, no prazo de cinco dias, 

requerer o que de direito, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010544-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010544-80.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MAYRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pelo exequente na inicial, homologo-os e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000705-82.2017.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. 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 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005033-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005033-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANA RENATA FRANCHINI DE 

MACEDO ALVES REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Em que 

pese a alegação de nulidade da intimação da sentença e o pedido de 

devolução do prazo recursal, não assiste razão à reclamada, visto que, 

nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a parte deveria ter arguido a 

nulidade em capítulo preliminar de eventual recurso que, em tese, intentava 

manejar, o qual seria declarado tempestivo com o reconhecimento do vício 
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na intimação. In casu, constata-se que a reclamada teve ciência 

inequívoca da decisão em 23/07/2018, oportunidade em que preferiu 

peticionar arguindo a ausência de intimação, pugnando pela devolução do 

prazo recursal em total dissonância com os termos do artigo 272, §8º, do 

NCPC. Posto isso, nos termos do artigo 272, §8º, o NCPC, INDEFIRO a 

devolução do prazo recursal. No mais, recebo o recurso inominado, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da 

justiça gratuita à recorrente. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido 

o prazo para sua apresentação, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE MACEDO VASCONCELOS (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010335-77.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE MACEDO 

VASCONCELOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos etc. A executada informou o cumprimento integral da 

obrigação de fazer a que foi condenada. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EDILENE DA CONCEICAO (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010333-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA EDILENE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. A executada comprovou o cumprimento integral da obrigação 

de fazer lhe imposta (Num. 13088857). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000505-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE SCHNEIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000505-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: VILSON JOSE SCHNEIDER Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010793-02.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO STUANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (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)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE BROCH (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010793-02.2013.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANO STUANI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, considerando 

que já houve a comprovação do cumprimento do acordo, arquive-se com 

as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das partes 

(CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010556-65.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FELIX DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010556-65.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: JAMIR BRESCANSIN 

EXECUTADO: LEANDRO FELIX DE FREITAS Vistos etc. Embora intimada, a 

exequente manteve-se inerte, não providenciando o impulso processual 

necessário, de modo que caracterizado o abandono da causa por mais de 

30 (trinta) dias. Ademais, o executado não foi encontrado para citação, 

apesar das inúmeras tentativas para tanto. Posto isso, atento ao disposto 

no art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do NCPC c/c 53, §4º, 

da Lei 9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010518-53.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA EXPOENTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC SILVA DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010518-53.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: LIVRARIA E PAPELARIA 

EXPOENTE LTDA - ME EXECUTADO: JOANA DARC SILVA DE MACEDO 

Vistos etc. Embora intimada, a parte reclamante manteve-se inerte, não 

providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Ademais, 

a executada, até a presente data não foi localizada para citação, embora 

as diversas tentativas para tanto. Posto isso, atento ao disposto no art. 

51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do NCPC c/c 53, §4º, 

da Lei 9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004136-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLEI JOSE SIMINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004136-90.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

EXECUTADO: DERLEI JOSE SIMINSKI Vistos etc. Trata-se de ação de 

anulação de execução de título extrajudicial, em que, compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois não configurada 

nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. Ressalte-se que a 

parte exequente possui endereço na Comarca de Vera/MT e a parte 

executada na Comarca de Itaipulândia/PR, inexistindo, deste modo, 

qualquer vínculo com este juízo. Ante o exposto, reconheço a 

incompetência territorial do juízo e, consequentemente, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004140-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004140-30.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

EXECUTADO: AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A Vistos etc. Trata-se de 

ação de anulação de execução de título extrajudicial, em que, 

compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois 

não configurada nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. 

Ressalte-se que a parte exequente possui endereço na Comarca de 

Vera/MT e a parte executada na Comarca de Feliz Natal/MT, inexistindo, 

deste modo, qualquer vínculo com este juízo. Ante o exposto, reconheço a 

incompetência territorial do juízo e, consequentemente, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004142-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE WINTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004142-97.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

EXECUTADO: DARCI JOSE WINTER Vistos etc. Trata-se de ação de 

anulação de execução de título extrajudicial, em que, compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois não configurada 

nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. Ressalte-se que a 

parte exequente possui endereço na Comarca de Vera/MT e a parte 

executada na Comarca de Marcelândia/MT, inexistindo, deste modo, 

qualquer vínculo com este juízo. Ante o exposto, reconheço a 

incompetência territorial do juízo e, consequentemente, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004147-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004147-22.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

EXECUTADO: PEDRO DE CAMPOS SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de 

anulação de execução de título extrajudicial, em que, compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois não configurada 

nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. Ressalte-se que a 

parte exequente possui endereço na Comarca de Vera/MT e a parte 

executada na Comarca de Passo Fundo/RS, inexistindo, deste modo, 

qualquer vínculo com este juízo. Ante o exposto, reconheço a 

incompetência territorial do juízo e, consequentemente, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004153-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004153-29.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 
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EXECUTADO: MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

ação de anulação de execução de título extrajudicial, em que, 

compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois 

não configurada nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. 

Ressalte-se que a parte exequente e a parte executada possuem 

endereço na Comarca de Vera/MT, inexistindo, deste modo, qualquer 

vínculo com este juízo. Ante o exposto, reconheço a incompetência 

territorial do juízo e, consequentemente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004160-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004160-21.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREITAS Vistos etc. 

Trata-se de ação de anulação de execução de título extrajudicial, em que, 

compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois 

não configurada nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. 

Ressalte-se que a parte exequente e a parte executada possuem 

endereço na Comarca de Vera/MT, inexistindo, deste modo, qualquer 

vínculo com este juízo. Ante o exposto, reconheço a incompetência 

territorial do juízo e, consequentemente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-44.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MATSUOKA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (REQUERIDO)

GAIDES & GAIDES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010010-44.2012.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRA MATSUOKA DA 

SILVA REQUERIDO: GAIDES & GAIDES LTDA - ME, ANDERSON LUIZ 

GAIDES Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que a 

exequente pugnou pelo arquivamento dos autos, visto que não foram 

localizados bens penhoráveis. Posto isso, ARQUIVE-SE o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, 

expeça-se certidão de dívida, nos termos do Enunciado 76, do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEZILMA BERNARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COMANDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001076-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NEZILMA BERNARDO DE 

SOUSA REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

COMANDO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de reclamação pleiteando 

danos materiais e morais sofridos em razão da falha do serviço prestado 

pela reclamada. Sustenta que firmou contrato com a reclamada de 

processo de habilitação, o qual possuía o prazo de 12 meses para 

conclusão, sendo que, em razão da greve dos servidores do DETRAN/MT, 

ficou prejudicada de concluir o processo no prazo estipulado, não tendo a 

reclamada estendido o prazo pelo período em que os serviços não foram 

executados. A reclamada, mesmo citada e intimada não compareceu à 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não compareceu à audiência 

de instrução e julgamento, apesar de intimada, nos termos do artigo 20, da 

Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

até mesmo porque corroborados pelo arcabouço probatório produzido nos 

autos. Senão vejamos. É incontroverso nos autos a relação jurídica havida 

entre as partes, bem como o desfazimento do negócio com a devolução 

dos valores já pagos. Quanto aos danos materiais, os mesmos restam 

demonstrados no Num. 12072838, no valor de R$1948,00, circunstância 

que, aliada à revelia, recomenda o acolhimento do pleito do autor, porém, 

não há que se falar em repetição de indébito, eis que não se encontram 

presentes as hipóteses do art. 42, do CDC, eis que não se trata de dívida 

indevida, bem como do art. 940 do CC (cobrança de dívida já paga). 

Quanto aos danos morais, os mesmos devem ser julgados improcedentes. 

Isso porque, o simples desacordo entre as partes, qual seja, se a 

reclamante poderia continuar, ou não, utilizando dos serviços prestados 

pelo reclamado após o término da vigência do contrato sem arcar com 

novos custos, por si só, não geram danos morais. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a 

reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos materiais o valor de 

R$1948,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, a partir do desembolso, bem como JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005964-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA VENTURA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005964-58.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: LUCIA VENTURA FARIAS Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$729,00, representada por comprar de mercadorias pela reclamada. 

A reclamada recusou-se a receber o AR de citação e, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, impende pontuar que “a recusa do recebimento de carta de 

citação constitui má-fé, pois presume-se que a parte a ser citada tenha 

conhecimento do seu teor, caso contrário não teria motivo para recusar o 

seu recebimento, devendo, como forma de sanção, ser considerada como 

citada e aplicada todas as consequências legais” (TJMT. Terceira Câmara 

de Direito Privado. RI 2074/2012, J. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Sendo 

assim, DECRETO a REVELIA da reclamada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 
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mesmo porque a dívida está devidamente representada pelos documentos 

juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$729,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do 

vencimento da dívida. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CICERI DOS SANTOS (REQUERIDO)

EDMAR JUSTIMIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010538-39.2016.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO EDEMAR DA SILVA 

REQUERIDO: EDMAR JUSTIMIANO, ALEX CICERI DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de reparação de danos em que a reclamante requer seja 

indenizada por danos materiais e morais sofridos em razão do reclamado 

Edmar Justimiano ter colidido o veículo que estava dirigindo, de 

propriedade de Alex Ciceri dos Santos, em seus veículos que estavam 

estacionados em frente a sua residência. O reclamado Edmar Justimiano 

foi citado (Nums. 4272034 e 9206363) e não apresentou contestação. A 

parte reclamante apresentou no Num. 10775259 a desistência do 

prosseguimento do feito quanto ao reclamado Alex Ciceri dos Santos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Homologo a desistência do feito quando ao 

reclamado Alex Ciceri dos Santos. DECRETO a REVELIA do reclamado 

Edmar Justiamiano, eis que não apresentou contestação, nos termos do 

Enunciado 11 do Fonaje, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque corroborados pelo arcabouço probatório 

produzido nos autos. Quanto aos danos materiais, os mesmos restam 

demonstrados pelos documentos acostados aos autos, circunstância que, 

aliada à revelia, recomenda o acolhimento do pleito do autor. Quanto aos 

danos morais, os mesmos devem ser julgados improcedentes. Isso 

porque, os fatos narrados na inicial, embora sejam passíveis de 

transtornos e aborrecimentos por parte do reclamante, por si só, não 

possuem o condão de gerar direito à referida indenização. Vejamos: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL. COLISÃO OCORRIDA ENTRE O VEÍCULO DO RECLAMADO COM 

O VEÍCULO DA RECLAMANTE QUE ESTAVA PARADO, NA PLACA 

“PARE”. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO. CURVA FECHADA REALIZADA PELO MOTORISTA DO 

CAMINHÃO. CULPA DO RECLAMADO PELO ACIDENTE. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA CORRESPONDENTE AO VALOR 

EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO PELA AUTORA. DANO MORAL 

AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O responsável pela 

ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela 

vítima, no montante cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes 

autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é 

suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 

22/03/2018, DJE 23/03/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos materiais o valor de R$8.424,01, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

legais, a partir da data do fato (Súmula 54 do STJ), bem como JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002985-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI ROTAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002985-60.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SORRISO MECANICA 

AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME REQUERIDO: LAURI ROTAVA Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada 

possui uma dívida no valor de R$1.480,00, representada por prestação de 

serviços para reclamada. A reclamada, devidamente citada, não 

compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$1.480,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento estampado na ordem de serviço 

estampada na inicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004966-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR FURLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004966-90.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: CLAUDEMIR FURLAN Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem por fim ao litígio (Num. 12781424), requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, HOMOLOG-O, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem prejuízo, considerando que o exequente informou que o executado 

nao cumpriu os termos do acordo, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. 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 arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Às providências.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA SIRLEI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003919-81.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ISAC OLIVERIO DO 

NASCIMENTO, MARIA SIRLEI DO NASCIMENTO REQUERIDO: MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001617-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORILINO PREDIGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001617-79.2017.8.11.0040. AUTOR: DORILINO PREDIGER RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Interposto embargos de declaração sob 

fundamento de omissão na fundamentação referente aos danos morais, 

verifica-se no ID 11466488 que a recorrente cumpriu integralmente o valor 

da condenação sem qualquer ressalva, praticando ato incompatível com o 

interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão 

recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do 

instituto da aquiescência, que também ocorre depois de proferida a 

decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na aceitação 

expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo cumprimento 

desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas leva a esta. 

Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por outras 

razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a incidência 

de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte 

deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer e 

alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, intime-se a 

reclamante para que informe dados bancários para a transferência do 

valor depositado. Apresentados os dados, expeça-se o respectivo alvará 

de levantamento. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Isento de custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO DE MORAES (REQUERENTE)

ROSINEI GONCALINA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002086-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EDMILSON BENEDITO DE 

MORAES, ROSINEI GONCALINA DA SILVA MORAES REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000608-82.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida 

no valor de R$1.407,25, representada por cheques, os quais foram 

devolvidos por ausência de provisão de fundos. A parte reclamada, 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte 

reclamada, eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelos cheques emitidos pela 

reclamada, consoante cártulas juntadas aos autos. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a 

pagar a reclamante o valor de R$1.407,25, devidamente corrigidos a partir 

da data da emissão dos cheques e com juros legais a partir da primeira 

apresentação, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, via 

Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN APARECIDO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CHARLES HAUBRICHT FURTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001456-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WILLIAN APARECIDO DE 

MAGALHAES REQUERIDO: NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME, CHARLES HAUBRICHT FURTADO Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que a parte reclamante requer seja 

reconhecida a declaração de quitação de débito cobrado indevidamente 

pela parte reclamada, eis que quitado, bem como a condenação da 

reclamada em danos morais, sob a alegação de que, mesmo após o 

pagamento da dívida, foi mantida nos órgãos de proteção ao crédito. Os 

reclamados, devidamente citados, não compareceram a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Isso 

porque, afirmando o reclamante que quitou seus débitos junto à 

reclamada, juntando, inclusive, prova documental para tanto, cabia a esta 

o ônus de provar a regularidade da cobrança e, consequentemente, do 

apontamento junto aos órgãos de restrição ao crédito, o que não o fez, 

razão pela qual, impõe-se a declaração da quitação do débito em questão, 

ante a ausência de comprovação da regularidade da cobrança da dívida 

em questão. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora 

foi mantido negativado em decorrência de débito já quitado, consoante 
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fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. 

RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PAGAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. A inclusão ou manutenção 

indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra 

e à reputação sofrida pela parte recorrida. Parte recorrida que comprovou 

a quitação do débito que possuía com a empresa recorrente, bem como a 

manutenção da restrição em seus dados após o adimplemento, se 

desincumbindo de seu ônus probatório. Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Sentença mantida”. (TJMT. Turma Recursal Única, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 344079020168110001/2016, J. 

26/10/2016, DJE 26/10/2016) Sendo assim, devida a reparação por danos 

morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações 

devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para reconhecer a quitação do débito discutido na inicial e, 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC), bem 

como para determinar que a reclamada proceda com a baixa definitiva do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEGO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005592-12.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PEGO PACHECO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido (Num. 14641202 ). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTOS BEZERRA (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010218-86.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JESSICA SANTOS BEZERRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido (Num. 12190723 ). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003964-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EVANDRO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003964-85.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: LUIZ EVANDRO PEREIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido (Num. 14626820 ). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002819-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ROSELI DA SILVA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002819-28.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SALETE ROSELI DA SILVA 

VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

O executado informou a quitação do débito excutido (Num. 14387814 ). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-10.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE FARIAS MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NESTOR WINTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010107-10.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: DIONE FARIAS MARTINS 

EXECUTADO: JOSE NESTOR WINTER Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido (Num. 14336297 ). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUSA (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010503-79.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante foi intimada para 

indicar seu endereço atualizado, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito (Num. 4449837 ), contudo, quedou-se inerte, deixando de 

realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu 

progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva 

neste feito, uma vez que a parte reclamante se desinteressou pelo 

prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 01 ano e 08 meses a 

última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011159-70.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCIO ALVES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011159-70.2015.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO LUCIO ALVES DE 

ASSIS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve 

seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há 

óbice ao prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis 

que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa 

executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato 

gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo 

o exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "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 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000981-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILDO FERNANDES DA 

COSTA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. O procurador da parte 

reclamante saiu devidamente intimado da audiência para justificar a 

ausência do reclamante (Num. 14237070 ), contudo, quedou-se inerte, 

tendo transcorrido quase um mês da sua intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do §2º do art. 51 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000754-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BORGES BRIZOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000754-89.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - 

ME EXECUTADO: PEDRO BORGES BRIZOLA Vistos etc. O exequente 

informou a quitação do débito excutido (Num. 14485342 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTINI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001211-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GABRIEL AUGUSTINI GOMES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, já tendo 

decorrido o prazo solicitado na petição retro, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003293-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003293-96.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSILENE SOUSA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON DE SOUZA OAB - RJ0150296A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010360-61.2014.8.11.0040. REQUERENTE: VILSON MIGUEL VEDANA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, EASYCOB CONSULTORIA TREIN E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença por quantia certa manejada contra empresa em 

recuperação judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório 

que a OI teve seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, 

portanto, há óbice ao prosseguimento do presente feito, eis que, desde a 

data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se encontra 

impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao 

pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o exequente 

proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o 

tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: "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 18/06/2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 
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Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001396-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFFER KATLEN DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001396-33.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JHENIFFER KATLEN DA SILVA COSTA Vistos etc. Em 

que pese o requerimento de Num. 12356675, compulsando os autos se 

constata que o Oficial de Justiça já diligenciou no endereço da executada 

e não encontrou bens passíveis de penhora, consoante certidão de Num. 

9369325. Ademais, constata-se que este feito tramita há cerca de dois 

anos sem notícias de bens penhoráveis, como, inclusive, reconhecido pela 

própria exequente (Num. 12356675). Posto isso, JULGO EXTINTO este 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011217-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011217-10.2014.8.11.0040. REQUERENTE: MIGUEL FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve 

seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há 

óbice ao prosseguimento do presente feito, eis que, desde a data do 

pedido de recuperação judicial, a empresa executada se encontra 

impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao 

pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o exequente 

proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o 

tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: "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 18/06/2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010976-02.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010976-02.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ADRIANA MOTA EXECUTADO: 

OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa 

manejada contra empresa em recuperação judicial. É o relatório. Decido. 

Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de recuperação 

judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao prosseguimento do 

presente feito, eis que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a 

empresa executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, 

com fato gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, 

devendo o exequente proceder a habilitação de seu crédito na 

recuperação judicial. Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE 

PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 

DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever 

nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação resultante da 
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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 18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a 

jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e 

execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. 

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010405-65.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO ANDRIGHETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010405-65.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ELVIO ANDRIGHETTI 

EXECUTADO: BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - 

EIRELI Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração sob a alegação de 

erro material (Num. 10489241). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, realmente 

inexiste carta precatória expedida nos autos, sendo que o exequente 

deixou de se manifestar sobre os rumos da execução, especificamente 

indicação de bens penhoráveis, consoante decisão de Num. 5874566. 

Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO para sanar o erro 

material existente na sentença de Num. 10389005, substituindo o trecho: 

“a parte autora não se manifestou sobre precatória devolvida” por “a parte 

autora deixou de indicar bens penhoráveis”, mantendo, no mais, a 

sentença tal como lançada. Por fim, expeça-se certidão, nos termos dos 

Enunciados 75 e 76, do FONAJE. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BELIZIO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000708-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PAULO BELIZIO 

CABRAL REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido (Num. 14617802 ). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002527-72.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103328 Nr: 6331-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS NEGRETE SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT

 Vistos etc.

 Considerando o teor do ofício às fls. 706, bem como a manifestação 

ministerial requerendo a substituição de testemunhas comuns, fls. 705, 

intime-se a Defesa por telefone para manifestação no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.

Após, conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 86045 Nr: 5453-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:23.368/B, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO, para no prazo de (cinco)dias apresentar alegações finais nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 177906 Nr: 7787-84.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLAN KARDEX PIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

Herlan Kardex Pio de Campos, mediante as seguintes condições: a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades;b) comunicação de qualquer alteração dos endereços;c) 

comparecimento a todos os atos do processo;d) não se envolver em 

novos crimes;e) apresentar a este Juízo comprovante de agendamento ou 

da realização da cirurgia no menor Davi Araújo de Campos no prazo de 30 

(trinta) dias:Expeça-se de ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO, devendo o mesmo permanecer segredado nos autos 

Cód. 246999 da comarca de Sinop/MT.Expeça-se carta precatória para a 

comarca de Sinop/MT para cumprimento do alvará, uma vez que o mesmo 

se encontra preso na penitenciária local.Oficie-se nos autos Cód. 246999 

da comarca de Sinop/MT comunicando a soltura do requerido nos 

presentes autos.Fica o conduzido advertido da possibilidade de 

decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento das 

condições da liberdade provisória.No mais, considerando a juntada do 

CR-ROM às fls. 306/308, intime-se o I. advogado de defesa para no prazo 

já determinado apresente as alegações finais.Intime-se o acusado e o 

Advogado de Defesa.Ciência ao MPE.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112281 Nr: 4204-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 4204-96.2018.811.0040 (Código: 112281) VISTO/EM Trata-se 

de pedido de Revogação da Prisão Preventiva, feito pela defesa do réu 

FERNANDO DE MATOS SILVA. (...) Ex postis, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu FERNANDO 

DE MATOS SILVA, por entender ser inadequadas e insuficientes neste 

momento processual a revogação da prisão preventiva. Sem prejuízo do 

acima exposto, determino que a defesa do acusado apresente alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias. Intime todos. Ciência pessoal ao 

membro do Ministério Público e DPE, atuantes no feito. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 

de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188040 Nr: 2940-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CRISTINA CONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868/A

 Processo: 2940-05.2018.811.0040 Código 188040 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21/02/2018 às 14:30 horas. Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá 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, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161460 Nr: 12094-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIELI TOZI, ALCEU TOZI, 

ALAIDES DE MAGALHAES TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 175 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 para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282218 Nr: 10812-26.2018.811.0055

 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: EDSON MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON WOLENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 220 de 633



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fls. 23/23-verso foi 

devolvida pelo Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 24), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215408 Nr: 6342-20.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEDRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-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, acerca da petição 

de fls. 78/83 que informa que os valores bloqueados são proventos de 

aposentadoria, pugnando o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20281 Nr: 3613-12.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI - OAB:33571/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A, JOSÉ RICARDO 

GOMES - OAB:126 759-SP, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, 

MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES - OAB:127083, PÉRICLES 

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado LEONARDO 

GIOVANI NICHELE (OAB/MT 7705), solicitando a devolução dos presentes 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo 

efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não 

atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas, tendo em vista que o prazo 

estabelecido na decisão do MMº Juiz de Direito é comum para os 

advogados dos terceiros interessados Nichele Advogados Associados 

S/C e Amaggi S/A.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos.

Fora promovido o levantamento dos valores depositados nos autos, como 

se vê às fls. 400 e 477.

No entanto, como se extrai do extrato de fls. 475/476, consta, ainda, os 

depósitos dos importes de R$ 315,76, realizado em 09/10/2017 e de R$ 

1.578,83, realizado em 10/10/2017, sem qualquer indicação no vertente 

feito.

Posto isso, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

esclarecer a que título promoveu o aludido depósito, valendo o silêncio 

como concordância de que o valor será levantado em favor da parte 

exequente.

Em havendo manifestação expressa ou tácita acerca do levantamento do 

aludido valor em favor da parte exequente, EXPEÇA-SE alvará dos 

aludidos valores em favor da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC, além do Provimento 68/2018 do CNJ.

Por outro lado, em havendo manifestação da parte executada pelo 

levantamento dos aludidos valores em seu favor, INTIME-SE a parte 

exequente para exercer o contraditório no prazo de 15 dias, valendo o 

silêncio como inexistência de oposição.

No caso de concordância expressa ou tácita da parte exequente pelo 

levantamento do valor em favor da parte executada, EXPEÇA-SE o aludido 

alvará em favor da parte executada, cumprindo, se for o caso, o artigo 

450, § 3º, da CNGC, além do Provimento 68/2018 do CNJ.

Por fim, CONCLUSOS para extinção da execução.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284883 Nr: 12982-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PSCHEIDT E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

(a) indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do 

saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas) bem como o 

recolhimento das custas e da taxa judiciárias complementares, (b) 

promover o recolhimento das custas de distribuição e de contadoria (fl. 

25) e (c) comprovar a mora do devedor, haja vista que a correspondência 

não fora encaminhada para o endereço mencionado no contrato (fl. 17), 

de modo que a mora da parte demandada não ficou devidamente atestada, 

sendo certo que, se não localizada, deverá ser comunicado por edital, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a 

finalidade de retificar a capa dos autos para que passe a constar o valor 

correto da causa, bem como onde conste “H. PSCHEIDT E CIA LTDA” 

passe a constar “F C DA SILVA E SANTOS LTDA”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 960-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPREMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Vistos.

De início, considerando a inércia das partes certificada à fl. 262, acerca 

da avaliação do imóvel penhorado, HOMOLOGO o auto de avaliação de fls. 

257/259.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do cálculo atualizado da dívida de fl. 264, valendo o 

silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo da dívida de fl. 264.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara, se for o caso, as comunicações 

indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC.

Dessa feita, o artigo 880, inciso I, c/c o artigo 881, ambos do CPC, 

esclarece que somente se fará a alienação judicial se não requerida a por 

iniciativa particular. Logo, DEFIRO o pleito de fls. 264/265.
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Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço o seguinte:

(a) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação. Não se 

estabelece prazo mais dilatado por conta até mesmo da variação de 

mercado do valor do imóvel;

(b) determino a publicidade em ao menos dois jornais, sendo um de 

circulação local e um de circulação no Estado todo, tal qual na rede 

mundial de computadores, em “site” especificamente mantido com essa 

finalidade, sendo certo que tais providências devem ser comprovadas nos 

autos no prazo de 15 dias;

(c) fixo o preço mínimo da arrematação em 70% (setenta por cento) do 

valor da avaliação, uma vez que assim fora requerido pela parte 

exequente e que, conforme interpretação do artigo 891, parágrafo único, 

do CPC, supera o mínimo legal para se proceder à alienação;

(d) estabeleço que o pagamento do lance seja feito à vista, ficando então 

dispensadas garantias.

CUMPRA-SE, observando-se o disposto no artigo 879 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o necessário.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215408 Nr: 6342-20.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEDRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC, pugnando o que entender de direito 

para o andamento do feito.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Por outro lado, deixo de determinar a expedição de ofício com a mesma 

finalidade em relação às cooperativas de credito indicados à fl. 73, haja 

vista que já são abrangidas pelo sistema “Bacenjud”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285516 Nr: 13470-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO S/A, pretende alcançar o bem que se encontra em posse da 

parte requerida FELIPE ROCHA CAMARGO, em decorrência da cédula de 

crédito bancário indicada às fls. 48-verso/52.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fls. 57. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263136 Nr: 27054-94.2017.811.0055

 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: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A. DUARTE CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O acordo de fls. 39/40 fora assinado pelo digno advogado da 

parte autora, com poderes para transigir à fl. 18, e pelo demandado. No 

entanto, a assinatura do demandado é mera cópia reprográfica. Sobre tal 

situação, já se decidiu que: (...) Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

subscritoras da avença para que, no prazo de 15 dias, apresentem o 

acordo original, onde conste a chancela original do demandado. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213709 Nr: 5040-53.2016.811.0055

 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: MARIA ISAURA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154371 Nr: 3004-43.2013.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TORRES ALVES, EUNICE 

APARECIDA GUEDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 Vistos.

De início, com a juntada do auto de avaliação (fls. 205/206), a parte 

exequente manifestou concordância à fl. 216. Já a parte executada, muito 

embora devidamente intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo 

assinalado, como se vê à fl. 218.

Logo, como não se depara com qualquer irresignação, HOMOLOGO o auto 

de avaliação de fls. 205/206.

No mais, como se extrai do ato judicial de fl. 192, o cálculo judicial de fls. 

185/187 já fora homologado e sobre a aludida decisão não fora interposto 

qualquer espécie de recurso. Porém, a parte exequente pugna pela 

realização da atualização do valor da dívida, como se vê à fl. 216.

Dessa feita, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para 

promover a atualização do valor da dívida, observando os critérios do 

cálculo de fls. 185/187.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância, sendo que 

eventual irresignação somente poderá assentar-se em divergência entre o 

novo cálculo e os critérios elencados no cálculo de fls. 185/187, uma vez 

que já fora homologado.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo da dívida.

Por fim, CONCLUSOS para designação de hasta pública.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 6053-97.2010.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de fls. 174/174-verso.Logo, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

os aludidos documentos, pugnando o que entender de direito para o 

andamento do feito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262272 Nr: 26447-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pleito de fl. 58 de suspensão do trâmite processual para a localização 

de bens passíveis de penhora destoa do andamento processual.

 Afinal, pende o recolhimento da diligência, conforme certidão de fl. 56, 

para a citação da parte executada, na toada do ato judicial de fls. 

51/510-verso.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fl. 58.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, recolher a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de fl. 56.

Se permanecer inerte, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente e pelo 

digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231498 Nr: 20249-62.2016.811.0055

 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): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de fl. 119.É preciso dizer que, 

acerca da busca de bens imóveis, fora realizada pesquisa pelo sistema 

Anoreg, conforme documentos a seguir juntados.Logo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os aludidos 

documentos, pugnando o que entender de direito para o andamento do 

feito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283462 Nr: 11838-59.2018.811.0055

 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: JOSE RODRIGO DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN THANILLA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de setembro de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263217 Nr: 27131-06.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN DOMINGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como requerido à fl. 106, OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 15 

dias, informar se o falecido deixou dependentes habilitados, com a 

indicação, se possível, dos nomes dos dependentes habilitados e 

respectivos endereços.

Após, 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.: 285742 Nr: 13638-25.2018.811.0055

 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: ANA CRISTINA FIGUEIREDO, CARLOS PERES 

GONÇALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109268 Nr: 7905-30.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDO BERTO DE MENDONÇA, 

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.Em havendo concordância 

expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo judicial e, via de 

consequência, DETERMINO as seguintes providências:I-) OFICIE-SE à 

empresa Vivante Serviços de Facilities Ltda., como requerido no item “b” 

de fls. 344/345, para que promova mensalmente o depósito, atinente à 

30% da remuneração da executada, na conta única do TJMT, vinculando 

ao vertente feito, até o limite do valor executado que corresponde aos 

honorários advocatícios, sem prejuízo de posterior atualização.II-) 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, mormente no que se refere 

à execução do saldo que remanescer.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251635 Nr: 18035-64.2017.811.0055

 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: JOAO BATISTA MENEGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANISE MARIA TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

Não obstante o pleito de fls. 111/111-verso, na audiência de instrução e 

julgamento que se seguiu, a DPE propôs a desistência da demanda desde 

que a parte demandada também desista do pedido reconvencional.

Logo, o pleito de fls. 111/111-verso fora substituído pelo de fl. 110.

Dessa feita, CERTIFIQUE-SE se a parte demandada manifestou no prazo 

solicitado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285514 Nr: 13469-38.2018.811.0055

 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: BELENUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAFAEL TOLEDO 

MARTINS - OAB:256760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135792 Nr: 5994-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MALAQUIAS DE SOUSA, MANOEL 

MALAQUIAS DA SILVA JUNIOR, CELSO MACHADO DE VASCONCELOS, 

ELIZABETE ROSA DA LUZ VASCONCELOS, CLARINDA DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

De início, considerando o contido à fl. 317, perde objeto o pleito de fls. 

315/315-verso.

No mais, diante da discordância das partes acerca do cálculo da dívida, 

bem como de pedido expresso da parte exequente, na forma do artigo 

524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para 

apurar o valor da dívida.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243967 Nr: 11958-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse da parte requerida NILZA MARIA DA COSTA, em 

decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 

08-verso/10-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 40-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 224 de 633



depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 3246-22.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcida Helga Maier Horbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, tipo: DOI, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285925 Nr: 13797-65.2018.811.0055

 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: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS, VALDEIR 

APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o seu 

endereço eletrônico, bem como o estado civil da parte demandada na 

forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286076 Nr: 13941-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207293 Nr: 20841-43.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 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: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/RJ 86235

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 292/292-verso

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284199 Nr: 12424-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO PRADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281677 Nr: 10377-52.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE GOMES DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Vistos.

Pretende a parte embargante que sejam concedidos os benefícios da 

justiça gratuita.

 O despacho de fl. 174/174-verso determinou a juntada das três últimas 

declarações de imposto de renda.

A parte embargante, por meio da petição de fl. 175/177, promoveu a 

juntada dos documentos em questão.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5º, inciso LXXIV, ao assegurar 

o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento àqueles que 

comprovem a insuficiência de seu recurso. Neste contexto, cabe ao 
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magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do beneplácito.

 Ademais, vale registrar que o deferimento do benefício da gratuidade 

judiciária é suportado por toda sociedade, ao passo que o que se quer é 

conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de 

tornar a exceção em regra.

No caso em questão, a parte embargante afirma que não possui recursos 

para custear a demanda, porém, é proprietária de vários bens, cota social 

em empresa e saldo em contas bancárias, como se extrai das 

declarações de imposto de renda. Ou seja: não se amolda ao conceito de 

hipossuficiente.

Daí exala uma situação financeira incompatível com o quadro descrito no 

artigo 98 do CPC. Não custa dizer que não se reclama vida abastada para 

o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante 

permita arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem 

prejuízo de subsistência, exatamente como se dá na espécie. Repita-se: 

não se está dizendo que o autor seja abastado financeiramente, mas que, 

para o deferimento da justiça gratuita, é preciso se verificar a 

hipossuficiência econômica que não se visualizou no caso em questão.

 Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.

Logo, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 30 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e taxa judicial, sob pena de extinção anômala.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281625 Nr: 10341-10.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA, PEROLITA SCHERER 

COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECIO KOIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELLE SENRA COLLA - 

OAB:13.976-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 02 de outubro de 2018, às 15h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141012 Nr: 325-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, RONI KRUG, CENI ANGELA 

KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 148, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e depósito em mãos da parte executada do pulverizador uniport 

2.000 ali indicado, intimando-se as partes acerca da penhora em questão.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 144/146-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255384 Nr: 20942-12.2017.811.0055

 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 SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE 

GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Vistos.

Diante do conteúdo da petição e documento de fls. 111/118-verso, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar, 

pugnando o que entender de direito, oportunidade em que deverá, ainda, 

apresentar a matrícula atualizada do imóvel no auto de penhroa e depósito 

de fls. 83/84-verso.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre o auto de avaliação de fls. 

85/87-verso, bem como sobre o cálculo da dívida de fl. 121, valendo o 

silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO a 

avaliação e o cálculo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215908 Nr: 6664-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA ROSA PELIZZA VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 Vistos.

OFICIE-SE à SEFAZ/MT, como requerido, para que, no prazo de 15 dias, 

indique a existência de emissão de notas fiscais de venda em nome da 

parte executada, informando, ainda, o endereço onde desenvolve sua 

atividade comercial, promovendo, se for o caso, a juntada de cópia das 

aludidas notas fiscais de venda.

 Com a resposta da SEFAZ/MT, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre a resposta do ofício, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213186 Nr: 4654-23.2016.811.0055

 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: GILDASIO JOSE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

Fora promovido o levantamento dos valores depositados nos autos, 

conforme documentos a seguir juntados, nos termos do ato judicial de fl. 

206. Ou seja: dos valores apontados nos documentos de fls. 158/159 e 

202.

No entanto, como se extrai do extrato também a seguir juntado, consta, 

ainda, o depósito do importe de R$ 1.110,65, realizado em 23/03/2018, sem 

qualquer indicação no vertente feito.

Posto isso, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, 

esclarecer a que título promoveu o aludido depósito, valendo o silêncio 
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como concordância de que o valor será levantado em favor da parte 

autora.

Em havendo manifestação expressa ou tácita acerca do levantamento do 

aludido valor em favor da parte autora, EXPEÇA-SE alvará do valor de R$ 

1.110,65 em favor da parte autora, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, 

§ 3º, da CNGC, além do Provimento 68/2018 do CNJ.

Por outro lado, em havendo manifestação da parte demandada pelo 

levantamento do aludido valor em seu favor, INTIME-SE a parte autora para 

exercer o contraditório no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como 

inexistência de oposição.

No caso de concordância expressa ou tácita da parte autora pelo 

levantamento do valor em favor da parte demandada, EXPEÇA-SE o 

aludido alvará em favor da parte demandada, cumprindo, se for o caso, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC, além do Provimento 68/2018 do CNJ.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180832 Nr: 22772-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA INES BONETTI

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

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o contido à fl. 120, não consta dos autos qualquer 

documento capaz de comprovar que as cartas precatórias serão 

infrutíferas, antes mesmo de sua distribuição.

 Depois, como se extrai dos documentos de fls. 66/71, já fora realizada a 

pesquisa através dos sistemas apontados pela parte autora e os 

endereços indicados nas aludidas cartas precatórias são justamente 

aqueles encontrados através da mencionada pesquisa.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para futura citação editalícia, se for o caso, de 

modo que é preciso que seja diligenciado em todos os endereços 

encontrados a fim de se evitar qualquer nulidade.

Logo, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a distribuição de todas as cartas precatórias e promover o 

recolhimento das custas/diligências para o cumprimento do ato deprecado.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202057 Nr: 16402-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. SLOMPO MOVEIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallytta de Oliveira Seifert - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Não obstante o pleito de fls. 101/102, em detida análise ao edital de fls. 

95/95-verso, é possível verificar que equivocadamente fora a parte 

exequente intimada no aludido edital. Logo, tal falha deve ser suprida.

Posto isso, EXPEÇA-SE novo edital, como a finalidade de intimar a parte 

executada, nos termos da decisão de fls. 93/94.

Após, CONCLUSOS para análise dos pedidos de fls. 101/102.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202057 Nr: 16402-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. SLOMPO MOVEIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallytta de Oliveira Seifert - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA, Cpf: 

05833740851, Rg: 16216296, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte executada para, no prazo de 15 dias, pagar o 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, observando-se 

que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Despacho/Decisão: Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a 

parte executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, 

pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. A parte 

executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento 

espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com 

a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. Na hipótese de depósito da 

quantia executada, a Secretaria de Vara deverá certificar se há conta 

bancária já informada pela parte exequente para a transferência. Se não 

houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente. Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, 

a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. No entanto, 

na eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º da CNGC – Foro 

Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao 

débito principal, alvará em nome da própria parte. Por outro lado, na 

hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado. Vale esclarecer que, em havendo pedido de 

levantamento de honorários e de débito principal, cada levantamento 

deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as providências 

necessárias, conforme acima delineado. Com a transferência, INTIMEM-SE 

as partes de tal providência, oportunidade em que, caso ainda não tenha 

sido intimado para esse propósito, a parte exequente deverá esclarecer 

se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente. Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo 

pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS. Independentemente das 

providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, 

com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito 

passa a tramitar como cumprimento de sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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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, Élida Juliane Schneider, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222814 Nr: 12296-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Eliazer Lopes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA PASSOS LEONCIO - 

OAB:82877, TIAGO LOPES DE MOURA - OAB:338.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 11410-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR PEDRO VENTURINI, GENESIO 

VENTURINI

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 246, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para comprovarem a distribuição 

das cartas precatórias de fls. 209/212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279558 Nr: 8669-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 120 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 800,00 

(Oitocentos Reais), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

--> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Manoel Reis Cangussu, 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.: 15128 Nr: 1039-50.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO NICOLINI, THEREZA 

ANCELMO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

347-verso, diante da certidão de fl. 362, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

exequente para informar, no prazo de quinze dias, se promoverá a 

habilitação do crédito no inventário ou se persistirá na vertente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260781 Nr: 25435-32.2017.811.0055

 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: SOLANGE APARECIDA GALHARDO KAGUEIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ALCINDO DOBLER, ELOI DOBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153769 Nr: 2432-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE JESUS ME, LUCIRENE ALMIRA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148014 Nr: 7863-39.2012.811.0055

 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): LUIS FERNANDO DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145753 Nr: 5443-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNAIR MARQUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 136/137, 

diante da certidão de fl. 141, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16114 Nr: 2315-19.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 411/412, 

diante das certidões de fls. 417/418, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

exequente para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da 

dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, 

assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em 

que poderá requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de 

certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o 

objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224894 Nr: 14146-39.2016.811.0055

 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): VOLMAR OTAVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 121/122, 

diante da certidão de fl. 128, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20363 Nr: 3719-71.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 10M GROUP PARTIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOL BRANCA LTDA, ALFREDO PLINIO 

GREIPEL, IVONE PINHEIRO GREIPEL, ESTEVAM RAFAEL HRUSCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA DE NORONHA - 

OAB:OAB/MT 11.371, Rafael Neves de Almeida Prado - OAB:212418, 

ROBERTO ADATI - OAB:OAB/SP 295.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, Marcello de Souza Taques - OAB:32258/PR, Wilson 

Mafra Meiler Filho - OAB:19787/PR

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fl. 2787 e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ e à r. decisão 

de fl. 2785, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

manifestação no prazo de cinco dias, praticando o que lhe compete, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), bem como impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos a fim de que a parte 

autora seja pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171337 Nr: 12826-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 72 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278485 Nr: 7782-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON FLAVIO ESPATAN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16.487-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos monitórios de fls. 23/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271511 Nr: 2363-79.2018.811.0055

 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: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245024 Nr: 12865-14.2017.811.0055

 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: ADAIR TEIXEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, ERENIR NUNES GUERRA
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 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:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243946 Nr: 11937-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219128 Nr: 9215-90.2016.811.0055

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2768-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO RIBEIRO, ODETE LUIZA 

FERRAZ RIBEIRO, EVANDRO KENEDY RIBEIRO, MARCIA REGINA RIBEIRO, 

Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 516/517, 

diante da certidão de fl. 519, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246594 Nr: 14067-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ERICK RIBEIRO 

VENDRAME, TASSIA RIBEIRO VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEONARDO CEZAR VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimadação do ilustre advogado, para 

providenciar o comparecimento da inventarianteno Fórum, mais 

precisamente na 2ª Vara Cível, a fim de assinar o Termo de Renúncia, 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196754 Nr: 12250-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 484/490 apresentados 

pelo requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerido para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 267665 Nr: 30390-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O, SEBASTIÃO 

PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 4/4/2018, sem manifestação, o prazo para os 

executados manifestarem acerca da penhora efetuada em fls. 14/17, 

apesar de intimados através de oficial de justiça, cujo mandado fora 

juntado aos autos na data de 16/6/2018. Sendo assim, intimo a exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286377 Nr: 14188-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MASSA FALIDA DA TEIXEIRA 

JUNIOR COM. CEREAIS E MANUFATURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI, 

CREUZA BARBOSA VILAS BOAS SIMMI, LUIZ VITOR CERON, VALDEVINA 

FERREIRA BARBOSA CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA BOMBONATTO 

- OAB:24369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que, analisando os autos, não há o Termo de Penhora do imóvel 

de matrícula n.º 1597, nem a sua atual avaliação, necessários para o 

processamento da missiva em tela. Sendo assim, intimo a exequente para 

providenciá-los, no prazo de 5 dias, sob pena de devolução da precatória, 

caso não atenda a intimação dentro do prazo de 30 dias, consoante prevê 

o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234451 Nr: 262-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, referente à 

Carta Precatória nº. 1005099-18.2018.811.0002, em trâmite na Vara 

Especialziada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos moldes do 

ofício de fl. 82 , devendo juntar o comprovante nos autos da referida 

missiva, sob pena dela ser devolvida sem cumprimento.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276768 Nr: 6389-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEC Control Indústria e Comécio de Produtos para a 

Agropecuária Ltda EPP, JDC.RONDONÓPOLIS-MT 2ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.25, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286694 Nr: 14527-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ITAITUBA/PA, EXTRA MÁQUINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA AMORIM LIMA - 

OAB:OAB-PA 9639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286694.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276692 Nr: 6309-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARINGÁ-PR, WAJDI IBRAHIM CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSINA PISSINATI FAVORETO, 

IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON DOMINGUES DE 

MORAIS - OAB:8949/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.34, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241197 Nr: 9252-83.2017.811.0055

 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: JULIANO MARCOS KLUSKOVISK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 118/123 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277519 Nr: 7007-65.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que a impugnação aos embargos de declaração de fls. 56/72 é 

intempestiva. De todo modo, intimo a parte embargante para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140857 Nr: 165-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILLIAM CLAUDINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se acerca da petição da parte 

requerida juntada às fls.241.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 6137-06.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RANGEL FERNANDES, LUIZ 

ROBERTO HENRIQUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, analisando detidamente os autos, tratam-se de cumprimento 

de sentença e não execução por quantia certa. Sendo assim, encaminho 

os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de se retificado o 

edital expedido em fl. 232, para que o fiador Luiz Roberto Henrique 

Marques seja intimado para efetuar o pagamento do débito, nos termos do 

art. 513 e seguintes do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208443 Nr: 777-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANO LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fls. 78/80, intimo a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, indicar outros bens da parte 

devedora passíveis de penhora, sendo advertida que, caso permaneça 

inerte, a execução será suspensa por 1 (um)ano, nos termos do art. 921, 

§ 1.º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28364 Nr: 2252-52.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIE MIASATO & CIA LTDA, IOLANDA 

YOSHIE MIASATO, SARAH MIASATO MUNCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 

OAB/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 506 e v.º, intimo o 

arrematante para, no prazo de 15 dias, prestar contas do valor pago ao 

Município, conforme decisão de fls. 488/490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246687 Nr: 14169-48.2017.811.0055

 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: GENEZIO TEIXEIRA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a cópia da 

sentença e da certidão de trânsito em julgado dos autos do inventário de 

código 7759, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228512 Nr: 17177-67.2016.811.0055

 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: AZIMUTE VIGILANCIA E SEGURANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, FERNANDA FERREIRA - OAB:14.341, MARCUS 

VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Certifico que as contrarrazões de fls. 330/333 e de fls. 334/340 são 

tempestivas.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiicário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265232 Nr: 28620-78.2017.811.0055

 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: APARECIDO ANTUNES DE FRANÇA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449/OABSP

 Certifico que o advogado JOSE MARIA BARBOSA (OAB/MT 16697/O) 
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levou os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274109 Nr: 4350-53.2018.811.0055

 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: IZABEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEDES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Certifico que o advogado LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA (OAB/MT 

12107) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 4444-98.2018.811.0055

 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: MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277415 Nr: 6911-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, ALINE DEON, AGRÍCOLA ELO 

VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DE ORLEANS E 

BRAGANÇA - OAB:SP 282.419-A, GIOVANNA MARSSARI - 

OAB:OAB/SP 311015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 61, dos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286010 Nr: 13890-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, VANGUARDA AGRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRÃOS LTDA, LINDOMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TREVISAN - 

OAB:OAB/MT 77.202, RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - OAB:9536-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento de 3 (três) diligências 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283461 Nr: 11836-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo solictado pela parte 

autora para comprovar o pagamento dos emolumentos devidos ao 

Distribuidor, intimo-a novamente para resolver referida pendência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo que, caso não haja manifestação em 

30 (trinta) dias, a missiva será devolvida sem cumprimento.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284531 Nr: 12692-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JDC.PIMENTA BUENO-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAR TRANSPORTES LTDA-ME, REMI 

PREGOARO, CARMEM REGINA RODRIGUES PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PASSAGLIA - OAB:1695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e avaliação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim Paraíso, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286350 Nr: 14164-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

RIBEIRÃO PRETO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPERIA SÃO JOAQUIM LTDA - ME, AVIRLEI 

LUIZ MALVESSI, CATUSSIA PAGNUSSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 6, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência 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 os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar 

referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, INCLUSIVE TRAZENDO 

UMA CÓPIA DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO, considerando 

que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva 

será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279989 Nr: 8968-41.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WALDOW, ANA CLAUDIA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Parati, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274843 Nr: 4862-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Certifico que o advogado EDSON SANTOS DA SILVA (OAB/MT 5726-B) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221370 Nr: 11176-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Certifico que o advogado EDSON SANTOS DA SILVA (OAB/MT 5726-B) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 2049-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRO JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, gustavo r. goes - OAB:56918, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Certifico que a advogada LUCIANE SOARES MARTINAZZO (OAB/MT 

13561) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 1056-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORREA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Certifico que o advogado GILSON TEIXEIRA CAMPOS (OAB/MT 7591-B) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101213 Nr: 141-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132888 Nr: 2788-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Certifico que o advogado EDSON SANTOS DA SILVA (OAB/MT 5726-B) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147921 Nr: 7763-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DO MATO GROSSO/PARÁ - SICREDI 
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SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 Certifico que o advogado LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA (OAB/MT 

12107) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116714 Nr: 6758-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 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: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256985 Nr: 22272-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIMA JUNIOR

 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:

 Certifico que o advogado ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (OAB/MT 

2159) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150846 Nr: 10951-85.2012.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSE FAUSTINO DOS SANTOS, DAYANE 

SOARES DOS SANTOS, ADRIANO SOARES DOS SANTOS, ANDRESON 

SOARES 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 03/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176786 Nr: 18873-12.2014.811.0055

 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: MARIA BALSANULFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 03/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178082 Nr: 20216-43.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 03/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179758 Nr: 21785-79.2014.811.0055

 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: EDILSON TEIXEIRA FRANCO

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 03/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181604 Nr: 23717-05.2014.811.0055

 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: AMARA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 03/10/2018 às 17:00 
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horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189365 Nr: 6171-97.2015.811.0055

 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: CRISTINA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, resolvendo o 

mérito (art. 487, I do CPC), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

Cristina Sousa em face do Município de Tangará da Serra, para condenar 

este à revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição 

quinquenal, (....). Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito.Juros moratórios devidos 

desde a citação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de Poupança, conforme redação do artigo 

1.º- F da Lei n.º 11.960/09.A verba referente ao período de 19/12/2008 a 

29/6/2009, data em que a Lei 11.960/09 entrou em vigor, deve ser 

corrigida por meio da aplicação do INPC – Indice Nacional de Preços ao 

Consumidor, a partir do vencimento de cada parcela até o advento da Lei 

nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os 

índices oficiais de remuneração básica, mantendo-a nos demais 

termos.Sem custas, em face do art. 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01. Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a reexame 

necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao e. Tribunal de 

Justiça deste Estado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206037 Nr: 19608-11.2015.811.0055

 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: CLAUDIO FERREIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, resolvendo o 

mérito (art. 487, I do CPC), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

CLAUDIO FERREIRA BARBOSA em face do Estado de Mato Grosso1. Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a reexame 

necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao e. Tribunal de 

Justiça deste Estado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213401 Nr: 4812-78.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a atualização do débito de fls.57/59 apontou que os 

valores ultrapassam o teto de 256 UPF´s intimo a parte autora para que 

diga acerca de eventual de renúncia dos valores excedentes, requerendo 

o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239147 Nr: 6590-49.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Execução Fiscal Processo n.º 6590-49.2017 Cód. 239147

VISTOS, ETC.

Considerando que o executado efetuou o parcelamento do valor objeto da 

presente execução fiscal, conforme informado à fl. 32 pelo exequente, 

resta suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, nos termos do 

artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Desta feita, defiro o pedido retro, razão pela qual, SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo pleiteado.

Tendo em vista que houve penhora de valores em conta corrente do 

executado, bem como o exequente manifestou-se pela sua devolução, 

determino que seja o requerido intimado a informar conta para depósito. 

Após, proceda-se com a expedição de alvará judicial para tal finalidade.

Decorrido o prazo de suspensão, abra-se vista dos autos ao exequente 

para que se manifeste acerca do prosseguimento da lide, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de agosto de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156471 Nr: 5087-32.2013.811.0055

 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: ASSIS IVANIR SCHMIT ZENNI

 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:

 Autos cod.156471

Vistos em regime de exceção,

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo INN em relação a 

decisão de fls. 129 que fixou preceito cominatório para a hipótese de não 

cumprimento do comando judicial proferido na sentença, reputando que tal 

decisão foi omissa quanto a apreciação de pedido de antecipação de 

tutela.

Oportunizada a manifestação da parte contrária este defendeu a 

intempestividade dos embargos.

É o necessário.DECIDO.

Inicialmente, cumpre observar que os embargos foram direcionados contra 

a decisão de fls. 129 e não contra a sentença sendo patente a 

tempestividade dos mesmos.

No que tange ao mérito dos embargos é certo, que o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados, pretendendo o autor na 

verdade a reconsideração da decisão que fixou preceito cominatório com 

base no descumprimento de comando sentencial e não com base em 

antecipação de tutela que sequer poderia ser fixada após o julgamento da 
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lide.

Cumpre observar assim que a decisão de fls. 129 não é omissa quanto a 

apreciação dos requisitos necessários para a antecipação de tutela e sim 

decorre da aplicação do preceito previsto no inciso II, , §1 do artigo 1012 

do CPC a sentença que condenou a requerida a implantar beneficio 

previdenciário, com natureza alimentar,.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 129 e comunicada a 

implantação do beneficio, proceda-se o integral cumprimento do despacho 

de fls. 123.Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 8 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159910 Nr: 9279-08.2013.811.0055

 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: ROZELEY MOISÉS CAMARGO

 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:

 Autos n.º 159910

Vistos em regime de exceção,

 Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido, que 

reputou a sentença contraditória e omissa visto que não observou 

preceito legal para a fixação de DCB e foi contraditório na fixação do DIB 

visto que indicou a data de 1/10/2013 como sendo o dia seguinte da 

cessação do auxilio doença, quando este foi prorrogado 

administrativamente até o dia 30/4/2014.

Oportunizada a manifestação do autor o mesmo permaneceu silente.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios no que tange a 

fixação do DCB, visto que a decisão foi clara quanto a forma em que se 

daria a cessão do benefício, que notadamente dependeria da convocação 

do autor pela autarquia para realização de nova pericia, pretendendo o 

autor na verdade a reconsideração do julgamento realizado naquilo em 

que se afastou da sua pretensão, sendo de rigor a rejeição dos embargos 

quanto a tal aspecto.

Contudo, no que tange a fixação do DIB patente a contradição/erro 

material da data que de fato não corresponde a data da cessação do 

beneficio, razão pela qual acolho os embargos de declaração apenas para 

fixar o DIB a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do 

beneficio, qual seja, 1/5/2014, permanecendo o restante da decisão na 

forma em que foi prolatada.

 Assim, Acolho parcialmente, os presentes embargos declaratórios. 

Consignando como DIB o dia de 1/5/2014Outrossim, vista ao requerido 

para apresentar suas razões recursais e ciência quanto a presente 

decisão.Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 9 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160575 Nr: 10545-30.2013.811.0055

 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: SEBASTIAO CATARINO DO NASCIMENTO

 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:

 Autos n.º 160575

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido, que 

reputou a sentença contraditória e omissa visto que não observou a 

orientação jurisprudencial vigente quanto a correção monetária, nem a 

data correta para a fixação do DIB, visto que o autor possui beneficio 

ativo.

Oportunizada a manifestação do autor o mesmo defendeu a regularidade 

da sentença.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados, pretendendo o autor na 

verdade a reconsideração do julgamento realizado naquilo em que se 

afastou da sua pretensão, qual seja os termos atinentes a correção 

monetária claramente fixada na decisão e o DIB indicado, devendo se 

atentar que a sentença foi expressa ao indicar a data do requerimento 

administrativo, que foi de fato indeferido, sendo certo que no presente 

caso o benefício ora usufruído pela autora decorre de antecipação de 

tutela deferida nestes autos, não sendo portanto a existência de tal 

beneficio apto a alterar a DIB, computado do requerimento do pedido 

administrativo de forma a garantir o recebimento dos valores pretéritos ao 

autor entre o requerimento e a implementação da tutela antecipada..

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 9 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277550 Nr: 7035-33.2018.811.0055

 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: Eraldo Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Concessão de Auxílio-Doença convertido em 

Aposentadoria Rural por Invalidez c/c. pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Eraldo Roberto da Silva em desfavor do Instituto Nacional de 

Seguridade Social, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

O processo seguiu seu curso, com a realização de laudo pericial (fls. 

34V/36) e apresentação de defesa com proposta de acordo pela parte 

requerida (fls. 42V/46).

Instado, o requerente concordou com a proposta de acordo apresentada 

(fl. 55).

Vieram-me os autos conclusos, nos termos do Provimento n.º 5/2018-CM.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado (item C) e custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Inviável a remessa dos autos à Instância Superior, visto que não há 

previsão expressa quanto a aplicação no caso em comento, nos termos 

do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário para a implantação do benefícios, nos termos do 

acordo.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281286 Nr: 10061-39.2018.811.0055

 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: MIRLEY SOARES SILVA SALAMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SOUZA LIMA, ATAIRAM ROBSON 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - 

OAB:5897/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de alugueis o ajuizada por 

Mirley Soares Silva Salamoni em face de Adriana Souza Lima e Atairam 

Robson Mendes da Silva, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação à fl. 48 postula a parte autora pela desistência da ação, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desiste da ação, 

nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Ante a inexistência de angularização processual, deixo de promover a 

condenação de honorários advocatícios.

Considerando a extinção do presente feito, cancele-se a audiência 

designada a fl. 48.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214461 Nr: 5585-26.2016.811.0055

 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: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar as cartas 

precatórias expedidas para as Comarcas de Rio Verde-GO, Lucas do Rio 

Verde-MT e Paranatinga-MT, para cumprimento nos endereços obtidos via 

BancenJud, devendo, no ato da retirada, apresentar comprovante de 

recolhimento das custas judiciais referentes às Comarcas deste Estado, 

bem como, instruí-las com as peças necessárias, devendo também, após 

a retirada, comprovar em 30 (trinta) dias suas distribuições no juízos 

deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276197 Nr: 5855-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO PERTILE CIA LTDA ME, , ELIDO PERTILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se, no prazo legal, 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, que segue integralmente transcrita, 

tanto no que se refere a não localização do bem, quanto à 

complementação das diligências no valor de R$609,00 (seiscentos e nove 

reais): " Certidão Certifico que em cumprimento ao r. mandado do MM Juiz 

da 5ª vara cível, diligenciei ao endereço indicdo por 06 vezes em dias e 

horários diferentes e ali sendo, não foi possível proceder a Busca e 

Apreensão do bem indicado pois não foram encontrado na posse do 

devedor, Elido Pertile, procedi ainda diversas buscas em endereços 

diferentes, sem lograr êxito, na ultima diligencia realizda no dia, 23 de julho, 

encontrei o Sr. Felipe, o qual me informou que trabalha com o devedor, 

mas que ele se encontrava viajndo e que não se encontra na posse do 

veiculo descrito no r. mandado, mas que no final de semana 28 de julho, 

estaria de volta aquele endereço, retornei no dia, 28 de julho, ás 12:00 h, e 

ali sendo, não encontrei o requerido e nem o veiculo, segundo sua 

esposa, a qual não quis se identificar ele ainda se encontrava em viagem. 

Diante do exposto devolvo o mandado em cartório e seja a parte autora 

Intimda a efetuar o depósito no valor de R$ 609. 00 ( seiscentos e nove 

reais) referente a diligencias complementares 240 Km ida e volta, a ser 

depositado por meio de guia, disponibilizada no link, http:// arrecadação . 

tjmt. Jus. Br# guia/ diligencia/ depósito indicado este oficial de Justiça, 

Manoel Reis Cangussu Ribeiro, para o recebimento. Tangará da Serra, 

31/07/ 2018 Manoel Reis Cangussu Ribeiro Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158184 Nr: 6784-88.2013.811.0055

 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: MARCOS SERGIO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, PEDRO DAVILA, ROBSON DUARTE, ERENIR 

NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL, APÓS CONCLUSO PARA SENTENÇA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252893 Nr: 19113-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto à penhora BACENJUD no valor R$ 5.432,86 ocasião em que o 

executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2757 Nr: 757-17.1998.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, PEDRO JORDANI, BALTAZAR ZILIO, 

JADIR AGNALDO PFITSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, AMANDA CARINA UEHARA PAULA - 

OAB:21.387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, FRADEMIR VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147/B/MT, HELIOMAR CORRÊA ESTEVES - OAB:1906/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT-19.081-A, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:253.333 OAB/SP, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, NELSON 

FEITOSA - OAB:3839/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B, 

Wilson Barufaldi - OAB:7561/RS

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AS 

FLS.1265/1406, ORIUNDA DA DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS DO BANCO 

DO BRASIL , NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228137 Nr: 16836-41.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DIAS DE BRITO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MARQUES VIEIRA GUIMARAES, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, SUELI BARBOSA GONCALVES - OAB:41210

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA CAMILA MARQUES VIEIRA , NA PESSOA DO 

SEU ADVOGADO PARA INFORMAR NOS AUTOS OS DADOS 

NECESSARIOS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARA , COMO SENDO CPF EM 

CASO DE PESSOA FISICA CNPJ EM CASO DE PESSOA JURIDICA, BANCO, 

NUMERO DO BANCO, AGENCIA, CONTA CORRENTE, EM CUMPRIMENTO A 

DECISÃO PROFERIDA AS FLS.150, NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 43289 Nr: 362-83.2002.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROGERIO BEITUM, ELIELSON 

LIBERATO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, Aparecido Martins Lourenço - OAB:5154-A, 

ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 Vistos,

 Preclusa a pronúncia, intimem-se as partes para, em cinco dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, nos termos 

do art. 422 do CPP.

 Na sequência, em razão de o feito estar inserido na meta 02, venham 

conclusos com urgência para a designação da data do julgamento.

Às providências, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 285434 Nr: 1417-45.2001.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON JOSE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Estado de Mato GrossoPoder JudiciárioTribunal de JustiçaVálido como 

atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 02/08/2018Dados 

GeraisExecução Número: 1417-45.2001.811.0042Nome Reeducando: 

Ademilson José de AmorimPena Data do Fato Início Cumprimento 

Livramento Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 5a 10m 0d 

20/03/2000 19/06/2000 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 6a 3m 0d 

05/06/2012 05/06/2012 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário 2a 3m 0d 

05/06/2012 05/06/2012 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 6a 2m 20d 

18/04/2006 19/04/2006 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 4a 0m 27d 

12/06/2009 12/06/2009 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - ComumQuantidade 

total de Dias Multa: 0Data Inicial Data FinalInterrupçõesQuant. Dias 

Observações- - 7 dias fls. 69- - 32 dias fls. 8313/11/2001 01/04/2002 139 

dias fls. 83 e fls. 91- - 7 dias fls. 92- - 25 dias fls. 10929/05/2002 

26/03/2003 296 dias fls. 109 e fls. 144- - 1 dia fls. 144- - 13 dias fls. 145- - 

27 dias fls. 14801/06/2003 28/11/2003 177 dias fls. 148 e fls. 

183/184-v.02/10/2004 01/03/2005 147 dias fuga - fls 267 e prisao a fls. 

284- - 21 dias fls. 323- - 30 dias fls. 32601/09/2005 19/04/2006 228 dias 

fls. 326 e prisao a fls. 47928/10/2009 25/12/2010 417 dias liberdade 

provisória fls. 397, prisao fls. 39726/07/2011 05/06/2012 310 dias fls. 

42317/08/2006 12/06/2009 1016 dias soltura a fls. 479; prisão a fls. 

381.29/10/2009 05/06/2012 937 dias fls. 513vº e prisão fls. 

424/42530/07/2014 30/07/2014 0 dia Fls. 500/504 e decisão de fls. 512 

(data da falta grave cometida no interior do presídio)Total de dias 

interrompidos: 3830Dias RemidosRemiçõesObservações17 fls. 235/2366 

fls. 29495 Decisão de fls. 565Data de Prisão Definitiva: 19/06/2000Total da 

Pena: 24a 7m 17dRegime Atual: FechadoData base para progressão de 

regime 30/07/2014 Informações para progressão de regimeData para 

progressão de regime 25/09/2018

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281161 Nr: 9916-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:16.223

 Autos nº: 9916-80.2018.811.0055.Código Apolo nº: 281161.Vistos etc. 

(...) Desse modo:1)Analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 59/63) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de setembro 

de 2018, às 13:00 horas.2)INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de 

ser interrogado, sob pena de revelia. 3)INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 06).3.1) No que tange à testemunha arrolada na resposta de 

fls. 59/63, DEPREQUE-SE a sua inquirição ao Juízo da Comarca de 

Diamantino/MT, CONSIGNANDO-SE o prazo de vinte (20) dias para 

cumprimento, em razão de ser processo de réu preso, bem como, 

INTIMANDO-SE as partes acerca da expedição da referida 

missiva.4)REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal 

onde se encontra custodiado.5)CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 07 de agosto de 
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2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 155630 Nr: 4253-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, JOSÉ 

MARIA FRAES VASQUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, EVAIR KICHEL ZUFFO - OAB:22480-MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 4253-29.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 155630.

Vistos.

CUMPRA-SE, INTEGRALMENTE, A DECISÃO DE FLS. 718/718 VERSO, 

ABRINDO-SE VISTA DOS AUTOS À DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DAS 

DERRADEIRAS ALEGAÇÕES, ABSTENDO-SE A SECRETARIA JUDICIÁRIA 

DE FAZER OS AUTOS CONCLUSOS INDEVIDAMENTE, ABARROTANDO-SE 

O GABINETE DESTA MAGISTRADA E PROCRASTINANDO A ENTREGA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

CUMPRA-SE, com urgência.

Tangará da Serra, 07 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 46437 Nr: 1581-63.2004.811.0055

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDINAR BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:25/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE PELEGRINI - 

OAB:16064 OABMT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 1581-63.2004.811.0055.

Código Apolo nº: 46437.

Vistos.

1. DESIGNO o dia 26 de setembro de 2018, às 15h20min, para realização 

da audiência de interrogatório do réu Edinar Bueno.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento neste Juízo, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia (já que manifestou, às fls. 422, seu 

interesse em ser ouvido nesta Comarca de Tangará da Serra).

3. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 24 de julho de 2018.

 Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000445-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIDETE MARCIA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte exequente, na pessoa de sua advogada 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 22/10/2018, às 14h15min, 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010620-93.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal se manifeste nos autos, acerca dos documentos 

juntados pela parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA BERTOTTI ORGAN (REQUERENTE)

EMERSON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001967-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA HERMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. LAURENTINA HERMANN ajuizou a presente ação de obrigação de 

fazer com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que seja 

determinado aos reclamados o fornecimento dos medicamentos descritos 

na inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com a aquisição periódica do fármaco. Conforme 

expõe na inicial, a reclamante sofreu recentemente ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL ISQUÊMICO, por isso, necessita dos medicamentos 

RIVAROXABANA 20MG (Ref. XARELTO) e PERINDOPRIL ARGININA 5MG 

(Ref. ACERTIL), que são de alto custo e não foram fornecidas pelos 

reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento dos mencionados medicamentos e requer, em razão da 

urgência própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os reclamados a fornecê-los, por tempo indeterminado, 

sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer 

técnico informando que os medicamentos não são fornecidos pelo SUS. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, a reclamante apresenta diagnóstico de Hipertensão 

Arterial e em razão disso sofreu recentemente um Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico, consta ainda que a querelante é portadora de 

Diabetes Mellitus, dessa forma, precisa de tratamento adequado o que só 

é possível mediante a ingestão dos medicamentos solicitados ao Poder 

Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos 

financeiros suficientes para custear a aquisição periódica dos 

medicamentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. 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 o 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. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 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 outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. 

Além disso, juntou aos autos laudo médico, em que justifica a necessidade 

de utilização dos medicamentos ora pretendidos, embora não constem das 

listas do SUS, tendo em vista que eles têm melhor eficácia do que aqueles 

similares fornecidos na rede pública. Nesse passo, cumpriu a reclamante 

os requisitos exigidos no julgamento do REsp 1.657.156. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 
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Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos RIVAROXABANA 

20MG e PERINDOPRIL ARGININA 5MG, em quantidade e pelo tempo 

necessário ao tratamento da enfermidade noticiada na petição inicial. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 13 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003539-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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GEUZA DOS SANTOS FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003539-43.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: GEUZA DOS SANTOS FREIRE REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. I. Tendo a advogada renunciado mandado 

consoante petição de fl. id. 13778689, proceda-se a Secretaria com a 

devida intimação do outro patrono constituído nos autos com a finalidade 

de cumprir o despacho proferido inicialmente. II. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003279-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES TOMAZINI (RÉU)

DAVID MARTINELLI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003279-29.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA RÉU: LOURDES TOMAZINI, DAVID 

MARTINELLI Vistos etc. Recebo a petição inicial, pois atende aos 

requisitos do art. 319, do CPC. Citem-se os requeridos para, querendo, 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC). 

Citem-se os confinantes pessoalmente, e por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos (arts. 

246, IV c/c 257 e 259, I e III, ambos do CPC). Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (334 e 344, ambos do CPC). 

Dê ciência a União, Estado e ao Município para que manifestem eventual 

interesse na causa, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Notifique-se o Ministério Público para que 

intervenha em todos os atos do processo, se julgar necessário. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON COPETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000266-56.2017.8.11.0045 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora 

para providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do ato, anexando a guia e o comprovante de pagamento nos 

autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30102 Nr: 113-21.2009.811.0045

 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: BISPO LAURIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.6417107

 Certifico e dou fé que, encaminho-os autos via remessa ao INSS, para 

intima-lo da realização da pericia, e, caso queira se manifeste, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002512-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002512-88.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Considerando a 

possibilidade de realizar-se bloqueio de valores do Estado de Mato 

Grosso, em razão da inércia em dar cabal cumprimento à decisão inicial (id 

13913788), intimem-se pessoalmente, visando fixar suas 

responsabilidades, por meio de carta precatória ou mandado, o Procurador 

e o Secretário de Saúde do Estado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciem o necessário à disponibilização da cirurgia prescrita ao autor 

(angioplastia), sob pena de instauração dos procedimentos cabíveis. II. 

Registre-se na intimação que eventual omissão de socorro à saúde pode 

configurar em tese ato de improbidade administrativa (art. 11, II e 12, III da 

Lei 8.429/92), conduta criminosa, diante do que dispõe os arts. 132, 135, 

319 e 330 do CP, bem como crime de responsabilidade (art. 12, L. 

1.079/50), além da apuração de responsabilização da esfera cível, ante 

eventuais prejuízos que venham a ser causados ao erário. III. Quanto à 

obtenção de orçamentos em hospitais particulares, trata-se de 

incumbência da parte autora. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia integral do 

presente feito ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), através de malote 

digital, solicitando-lhe informações acerca de valores referenciais para o 

custeio da cirurgia vindicada pelo autor, bem como parecer técnico sobre 

as questões clínicas relativas ao caso em testilha. IV. No mais, 

certifique-se se houve o decurso do prazo para o oferecimento de 

contestação pelo Estado requerido. V. Intime-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003165-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO ANTONIO PILONETTO (REQUERENTE)

RDB VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSNER COMIN ZORTEA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1003165-90.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Embargos de Terceiro Com Pedido Liminar de Tutela Antecipada” proposta 

por RDB VEÍCULOS LTDA. em face de GELSNER COMIN ZORTEA, 

alegando, em síntese, ser legítima proprietária e possuidora de veículo que 

fo i  objeto de arresto nos autos da execução n º 

1000628-92.2016.8.11.0045 (Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, 2012/2013, 

placas OLI 0030). Requer a concessão de liminar visando a “inibição da 

constrição” do bem. 2. É o relato do necessário. DECIDO. Direto ao ponto, 

os fatos narrados e os documentos apresentados com a inicial não são 

hábeis a demonstrar, nesta quadra de cognição sumária, a probabilidade 

do direito da embargante. Com base no disposto nos artigos 1.226 e 1.267 
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do Código Civil, a transmissão da propriedade dos bens móveis se dá pela 

tradição, não se revelando imprescindível o registro do novo proprietário 

junto aos órgãos competentes. No caso em análise, embora o veículo 

arrestado tenha seu registro junto ao DETRAN em nome da embargante, 

sobressai-se que no ato da constrição o mesmo estava na posse do 

executado Gilbert Rocha Pretti, o qual possui vínculo de 

parceria/sociedade com o advogado subscritor dos presentes embargos 

(que é esposo da pessoa a quem a embargante afirma ter cedido o veículo 

para uso), tendo referido executado se declarado proprietário do veículo 

em boletim de ocorrência confeccionado em 29/04/2016 (vide documentos 

car reados  nos  au tos  da  execução -  p rocesso n º 

1000628-92.2015.8.11.0045 – id’s 13628829 13628803 e 14417889). 3. 

Isso posto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 3.1. No mais, 

RECEBO os embargos para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal somente quanto ao bem embargado (CPC, art. 678). 

Certifique-se nos autos principais. 3.2. Cite-se o embargado para, no 

prazo de 15 dias, querendo, ofertar contestação, indicando as provas que 

pretende produzir (CPC, artigo 679). Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela embargante (CPC, art. 341 c.c 344). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de agosto de 2018. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003216-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA TAVARES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003216-04.2018.8.11.0045. AUTOR: 

LENILDA TAVARES RIBEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

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. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 19/01/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença 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: Lenilda Tavares Ribeiro Rego; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF:795.077.002-34; 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. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, 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. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 2265-71.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro conforme requerido nos itens 2 e 4 da petição de f. 126. 

Expeça-se o necessário.

2. De outro lado, indefiro o pedido de penhora de verbas com natureza 

salarial, ante a expressa vedação legal. Nesse sentido:

"2. Consoante dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis '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'; 3. O 

saldo de FGTS também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que 

sacado da conta vinculada e depositado na conta utilizada para receber 

salários, proventos ou conta poupança, já que não perde a natureza de 

verba salarial. Tal impenhorabilidade só é mitigada em razão de prestação 
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alimentícia." (Acórdão 1086501, unânime, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma 

Cível, data de julgamento: 5/4/2018)

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92169 Nr: 6031-64.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDCS, VWSDO, MLSDO, KASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍDIO FREITAS DA ROSA - 

OAB:17587/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Expeça-se o necessário para a transferência dos valores depositados 

à autora.

4. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 2209-96.2015.811.0045

 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: KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação para o novo agendamento da perícia grafotécnica para o dia 

19/10/2018 às 15:00h na secretaria da Segunda Vara deste Juizo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27392 Nr: 1510-52.2008.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDEVINA LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PAGLIUSO MOTA 

RAMOS - OAB:132375, LEANDRO SANCHES - OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que fique 

ciente acerca da expedição do RPV conforme Res. CJF 458/2017 art. 11.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108781 Nr: 3251-83.2015.811.0045

 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: FRANCIELLI ALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIVA HOFFANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INA GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, I do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de reconhecer o pagamento parcial do débito da requerente junto à 

requerida, restando tão somente o débito concernente a parcela de R$ 

400,00 com vencimento na data de 16/01/2015. Condeno a requerida no 

pagamento à autora da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da 

correção monetária, calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da 

presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto 

aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento 

não há como existir mora), devendo ser descontado de referido valor a 

parcela pendente de pagamento.3.1. Pela sucumbência e já que recíproca, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, considerando que os 

litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) condeno cada 

qual no pagamento de metade (50%) das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, em igual proporção, que nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, vedada a 

compensação. Contudo, por ser a parte requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, aplico o disposto no artigo 98, §3º do CPC, 

ficando o mesmo sob condição suspensiva de exigibilidade.3.2. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.3.3. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106557 Nr: 2108-59.2015.811.0045

 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: MALAQUIAS SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 58,41 (cinquenta e oito reais e quarenta e 

um centavos), referentes ao contrato nº 140983491, restando confirmada 

a decisão liminar anteriormente concedida, bem como extinto o processo 

com resolução do seu mérito.3.2. CONDENO, ainda, a parte requerente, no 

pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.3.3. Pela sucumbência e já que recíproca, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, considerando que os 

litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) condeno cada 

qual no pagamento de metade (50%) das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, em igual proporção, que nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, vedada a 

compensação. Contudo, por ser a parte requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, aplico o disposto no artigo 98, §3º do CPC, 

ficando o mesmo sob condição suspensiva de exigibilidade.3.4. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis.3.4. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 149040 Nr: 9035-70.2017.811.0045

 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: PAULO ROBERTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE DOS SANTOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Duarte - OAB:OABPR 

30751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENIR MARIA GANZER 

COELHO FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 3. Diante dos argumentos retro expendidos, com fulcro no artigo 1.707 do 

Código Civil, deixo de homologar o acordo de fls. 06/07, e nos termos do 

artigo 487, I, julgo extinta a presente ação.4. Custas mínimas pelo 

requerente.5. Ciência ao Ministério Público.6. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 293 Nr: 2994-44.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M.C DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA RICCA - 

OAB:OAB-SP 286.325, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à fl. 557/559 dos autos.

2. Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado.

 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção.

 4. Custas e honorários, nos termos do acordo.

 5. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41328 Nr: 1634-30.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte exequente acerca da exceção de pré 

executividade de f. 276/286, no prazo de 10 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96236 Nr: 2932-52.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE ALICE ELY, ADOLAR SEBALDO ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, com ou sem resposta, concluso para decisão.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118397 Nr: 8629-20.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, com ou sem resposta, concluso para decisão.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107458 Nr: 2562-39.2015.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARCELO DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 111, pelo prazo 

máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15219 Nr: 1121-72.2005.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte exequente acerca da petição de f. 190/195, no 

prazo de 10 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112428 Nr: 5152-86.2015.811.0045

 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: EURICO CARLOS LIMA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte executada noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 107/108) e a expressa concordância do exequente (f. 109), 

nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, para que surtam os efeitos legais, determinando, 

consequentemente, o levantamento de todas as medidas constritivas 

porventura existentes em desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Expeça-se alvará dos valores depositados em favor do exequente, 

com as devidas atualizações.

4. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111972 Nr: 4906-90.2015.811.0045

 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: JOSE ANTONIO ALVES

 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

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro. Expeça-se alvará dos valores depositados à f. 

88v em favor da parte autora, com as devidas atualizações.

2. Após, ao arquive-se com as devidas cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111607 Nr: 4733-66.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TRF.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105777 Nr: 1675-55.2015.811.0045

 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: MATEUS COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104514 Nr: 1035-52.2015.811.0045

 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: ALISSON MORAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN, 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99755 Nr: 5758-51.2014.811.0045

 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: MATEUS COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35970 Nr: 983-32.2010.811.0045

 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: JOSÉ ALENCAR MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos em 5 dias. (item 4 

fls. 348).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 93341 Nr: 523-06.2014.811.0045

 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: UMBELINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à f. 107 e a concondância da autora à f. 123.

2. Face a homologação, deixo de processar o recurso.

3. Nada mais sendo requerid, arquive-se com as cautelas de estilo.

4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84984 Nr: 4543-11.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE ANTONIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TRF.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 1055-48.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BALABAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Vistos.

1. Dê-se vista à parte executada da informação de f. 200, pelo prazo de 5 

dias, oportunizando, em igual prazo, o integral cumprimento da obrigação.

2. Decorrido in albis o prazo, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25479 Nr: 3324-36.2007.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: ÉRICA SCHENEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO OLIVEIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO DE MELLO - OAB:137705/SP

 Intimação da parte autora que atualize o endereço na parte requerida para 

fin de expedição de mandado de penhora e avaliação.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004285-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELZA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004285-08.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurada da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal da autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 05 de setembro de 2018, 

às 14h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento 

no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003224-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA REBOLHO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA GUERRA JUNIOR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003224-78.2018.8.11.0045. Como medida de prudência, 

tendo em vista que só houve a concordância do herdeiro Rodolpho e da 

viúva meeira Elissandra, Relego a análise do requerimento de alvará para 

transferência de veículo para depois da manifestação do herdeiro Miguel. 

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de atualizar os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses do herdeiro Miguel (ID n.º 14503222). Após, intime-se o 

herdeiro Miguel para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca 

do pedido de expedição de alvará para transferência de veículo. Tendo em 

vista a presença de interesse de incapaz, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste a 

concordância do processamento do inventário na forma de arrolamento 

[art. 665 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 13 de agosto de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 4141-27.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WAGNER 

CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, DERLISE 

MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira de Souza - 

OAB:MT0021223O, JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - OAB:14225, 

WANESSA ZAGNER GONÇALVES - OAB:OAB/MT 23.292

 Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que a sentença de mérito, proferida nas ações cíveis n.º 

4843-70.2012.811.0045, código 85265, e n.º 3960-26.2012.811.0045, 

código 84428, revogou a tutela provisória concedida, que tinha autorizado 

a prestação de caução real, e considerou que os valores em dinheiro 

depositados em Juízo representavam consignação em pagamento, que 

promoveu a liquidação parcial da dívida e, também, que a penhora de 

recursos financeiros realizada se efetivou de maneira parcial (fls. 

551/556), conclui-se, por inferência racional, que não se consumou o 

pagamento da obrigação e que a demanda executiva não está garantida, 

de maneira substancial. Inviável, portanto, a pretensão de exclusão do 

registro do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes.Logo, 

dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni 

iuris’), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.A escrivania deverá 

elaborar certidão, com o intuito de atestar se o executado Neri Geller, 

devidamente intimado a respeito da penhora parcial, apresentou 

impugnação e/ou manifestação.Com fundamento no conteúdo do art. 9.º 

do Código de Processo Civil, intime-se o exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste sobre os pedidos formulados pelos 

executados, arquivados nas fls. 559/574, 589/597 e 622/652 dos autos. 

Após, cumpridas as determinações, venham conclusos.Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018.Cristiano dos Santos 

Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42726 Nr: 3035-64.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH CECILIA MIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 INTIMO a requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102262 Nr: 22628-74.2014.811.0045

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 248 de 633



Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, GELSON RUFATTO, 

ODELTO DENICOLO, ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E, JANICE 

MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT

 Processo n.º 22628-74.2014.811.0045 – CÓD. 102262.

Ante o teor da certidão acostada à fl. 412, somado ao fato de que a nota 

de expediente que visava à intimação do requeridos foi publicada no dia 

28/05/2018 (fl. 408), mas que, devido a publicação da portaria n.º 

725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu o expediente no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso no dia 28/05/2018, e a portaria n.º 33/2018-DF, 

que suspendeu o expediente na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT no 

dia 29/05/2018 (ambas por conta da “greve dos caminhoneiros”), deflui-se 

que, ao tempo da carga pela advogada que defende o requerido Odelto 

Denicoló, já havia transcorrido 3 (três) dias úteis. Portanto, diante deste 

cenário, DETERMINO A RESTITUIÇÃO, à defesa dos requeridos Gelson 

Rufatto, Elcio Rufatto e Joceane Rufatto, do prazo de 12 (doze) dias para 

manifestação sobre o conteúdo do documento juntado pela requerente 

nas fls. 385/392.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121207 Nr: 1184-14.2016.811.0045

 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: JANAINA GAMBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILANCE ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 185.080

 Intimação da Dra. LIDIANE PAULA DE SOUSA, OAB-MT Nº 17437-B/MT, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 774-58.2013.811.0045

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY APARECIDA ALVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. REGISSON JOSE DE CASTRO, OAB-MT Nº 6214-B, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81002 Nr: 172-04.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Intimação do Dr. VALDIR MIQUELIN, OAB-MT Nº 4613/MT, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29943 Nr: 3920-83.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Intimação do Dr. VALDIR MIQUELIN, OAB-MT Nº 4613/MT, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003230-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003230-85.2018.8.11.0045. 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. 

Compulsando o manancial informativo produzido no processo, 

depreende-se que subsistem veementes indícios que detém a capacidade 

de demonstrar que o débito, que originou o registro desabonador do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, não possui origem 

causal válida. Portanto, diante desta perspectiva, através de um juízo de 

convicção de natureza provisória e precária, deduz-se que a inscrição do 

nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito não se efetivou 

de maneira regular — o quê dá vigor à plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). D’outra banda, de suma importância enfatizar, também, 

que a permanência do registro do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, até o julgamento final da lide, pode acarretar dano à 

reputação e, ao mesmo tempo, em restrição de acesso ao crédito, de 

maneira que a demora da prestação jurisdicional pode comprometer o 

direito de proteção à privacidade [art. 5.º, inciso X da CRFB/88; Lei 

Complementar n.º 105/2001], de acesso, de retificação e de 

complementação de informações [art. 5.º, inciso XXXIII da CRFB/88; Lei n.º 

9.507/1998] e de defesa da dignidade da pessoa humana [art. 3.º, inciso III 

da CRFB/88] e, inclusive, pôr em situação de risco concreto a eficácia do 

provimento principal (‘periculum in mora’). Destarte, da maneira que se 

apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pela circunstância de que a existência da dívida está sendo 

debatida na seara judicial, pautados em fundamentos fático-jurídicos 

satisfatórios — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 
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jurisdicional — corporificado pelo risco que a permanência do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito pode catalisar — (‘periculum in 

mora’), se encontram perfeitamente configurados, penso que a concessão 

do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o 

requerimento de tutela de urgência, para o fim de Determinar que a 

empresa requerida exclua o nome do requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo da realização de nova avaliação a respeito da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 814 do Código de Processo Civil]. 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 realizar audiência de conciliação/mediação no dia 26 de 

setembro de 2018, às 10h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003416-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH MOURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003416-11.2018.8.11.0045. 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 propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

pai e o esposo da autora como agricultores/lavradores, constituindo-se 

início de prova documental, apresenta-se imprescindível a formação do 

contraditório e a instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, 

durante o período vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da 

Lei nº 8.213/91, e Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da 

autora e os documentos acostados deverão ser complementados pela 

prova testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data do 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado em 23/06/2017 (ID 

14679404, págs. 24/25), fez desaparecer o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por 

esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

buscada. 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. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 

de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002941-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONADEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002941-89.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, ajuizada por Cassiano Donadel contra Ympactus 

Comercial S/A, Carlos Nataniel Wanzeller e Carlos Roberto Costa. 

Proceda-se a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, CPC/15]. No mesmo 

ato, intimem-se os requeridos para que, no de 15 (quinze) dias, 

apresentem os documentos descritos no item ‘e’ da petição inicial, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente 

pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de agosto de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003540-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SCHNEIDER (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:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003540-28.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, ajuizada por Carlos Alberto Schneider contra 

Ympactus Comercial S/A. Proceda-se a citação da requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, 

CPC/15]. No mesmo ato, intime-se a requerida para que, no de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos descritos no item ‘f’ da petição inicial, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente 

pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. 

Concedo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de agosto de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002926-23.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DAMO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002926-23.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, ajuizada por Paulo Damo Junior contra Ympactus 

Comercial S/A. Proceda-se a citação da requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, CPC/15]. 

No mesmo ato, intime-se a requerida para que, no de 15 (quinze) dias, 

apresente os documentos descritos no item ‘c’ da petição inicial, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente pretende 

comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 13 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002864-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SKURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002864-80.2017.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

exoneração do adiantamento das custas judiciais, pois o beneficio 

processual da isenção do pagamento, previsto no art. 18 da Lei n.º 

7.347/1985, somente é aplicável na etapa de conhecimento da ação civil 

pública e, por via de consequência, não estende efeitos para a fase de 

cumprimento individual de sentença, proferida em ação civil pública, 

formulado em processo autônomo/apartado, ajuizado em outro Juízo, por 

autor distinto daquele que promoveu originariamente a ação civil pública. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça corrobora com esta 

compreensão de ideias, conforme se denota do conteúdo dos seguintes 

julgados: STJ, REsp n.º 358.902/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

18/04/2006; STJ, REsp n.º 360.726/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. Humberto 

Gomes de Barros, j. 18/11/2003; STJ, REsp n.º 358.828/RS, 6.ª Turma, 

Rel.: Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/02/2002. Por outro lado, Concedo ao 

requerente o benefício da justiça gratuita. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, ajuizada por Lauro Skura contra Ympactus 

Comercial S/A, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler. 

Proceda-se a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, CPC/15]. No mesmo 

ato, intimem-se os requeridos para que, no de 15 (quinze) dias, 

apresentem os documentos descritos no item ‘f’ da petição inicial, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente 

pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de agosto de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002571-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EMBARGANTE)

PRICILA BASSO (EMBARGANTE)

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTOX SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002571-13.2017.8.11.0045. Considerando-se que a 

decisão judicial, que negou provimento ao recurso de agravo de 

instrumento n.º 1008819-33.2017.8.11.0000 transitou em julgado, 

Determino que se proceda à intimação dos embargantes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da 

petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004824-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004824-08.2016.8.11.0045. Trata-se de Ação Indenização 

ajuizada por Alexandre Vicente dos Santos contra TIM Celular S/A, em que 

visa a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos 

morais. Vieram os autos conclusos para deliberações. É sucinto relatório. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento n.º 13134469). Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Preclusa a 

decisão, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de agosto 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.: 147522 Nr: 7918-44.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAIMUNDO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15079

 “Vistos etc., 1. Diante do contido na certidão de fl. 24, redesigno a 

audiência para o dia 14 de agosto de 2018, às 16h00min. 2. Intime-se. 3. 

Comunique-se o juízo deprecante. 4. Dou os presentes por intimados. 5. 

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157916 Nr: 4587-20.2018.811.0045
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA RIBEIRO PAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 15h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157766 Nr: 4485-95.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO /PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natasha Melo Hasse - 

OAB:83.317 PR

 Vistos etc.,

I – Inicialmente, insta consignar que vieram-me os autos conclusos 

somente nesta data.

 II – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

III – Designo audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 16h45min.

IV – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

V - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

VI – Findo, intime-se o acusado acerca da audiência designada no Juízo 

Deprecante, com urgência.

VII – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157765 Nr: 4484-13.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:6.730/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h45min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157747 Nr: 4474-66.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO MACIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB:8247

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157872 Nr: 4554-30.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAS SANTOS DE OLIVEIRA, Cpf: 

04802341407, Rg: 6314743, Filiação: Vladimir Bezerra de Oliveira e 

Rosangela Maria de Barros, data de nascimento: 10/08/1983, brasileiro(a), 

natural de Recife-PE, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER COM A INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO acima 

identificado para que fique CIENTE e COMPAREÇA na audiência 

Admonitória designada nos autos para o dia 22 de agosto de 2018 às 14 

horas na sala de audiências deste juízo no endereço ao final designado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Designo audiência admonitória para o dia 

22 de agosto de 2018, às 14h00min.2. Intimem-se o recuperando.3. 

Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.4. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andreson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 11 de agosto de 2018

Andreson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123497 Nr: 2319-61.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUIS BELTRAME, ITAMAR VIEIRA 

GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - OAB:MT/20.958-B

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados GABRIEL LUIS 

BELTRAME E ITAMAR VIEIRA GOMES JUNIOR, qualificados nos autos, na 

prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; e 

ABSOLVÊ-LOS da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei 

nº. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000599-71.2018.8.11.0045; Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 
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em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GOMES DA SILVA (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 o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 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). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 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). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ALVES DE MACEDO (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)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 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). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON DE SOUSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GUILHERME FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO OAB - PA7302 (ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 
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audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 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). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAILTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 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). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FACANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 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). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO SOARES (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)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 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). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004889-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004889-03.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JEFFERSON RAFAEL ALTINO 

DA SILVA EXECUTADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS, VIA VAREJO S/A Vistos. Cumpra-se a determinação de id. 

12783571. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000675-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ENGELBERTO ALEXANDRINO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS S.A. Vistos. RECEBO o 

recurso inominado com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto 

que certificada sua tempestividade. Considerando que a parte recorrida, 

no prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Única Recursal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002982-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WILLIAN GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A Visto etc.,. Determino que a parte Reclamante proceda 

emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, 

inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 254 de 633



telefone, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO SKURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001756-16.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JS DIESEL MECANICA E AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: LAURO SKURA Visto. Inicialmente, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Caso positivo, determino 

que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000112-38.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LIDIANE PAULA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001954-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO ROGERIO SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto. 

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado. Se positivo, determino que 

a Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-02.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRINCE HALLEN BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011169-02.2015.8.11.0045. REQUERENTE: PRINCE HALLEN BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. RECEBO 

o recurso inominado com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto 

que certificada sua tempestividade. Considerando que a parte recorrida, 

no prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Única Recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003351-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PATRICIA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003351-16.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JANAINA PATRICIA DE 

SOUZA E SILVA REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE 

MUTACAO LTDA - ME Trata-se de Obrigação de Fazer e Restituição de 

valor e Pedido de Tutela Antecipada manejada por JANAÌNA PATRICIA DE 

SOUZA E SILVA contra CENTRO EDUCACIONAL PONTO E MUTAÇÃO 
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LTDA e COLÉGIO UNIVERSAL LTDA, todos qualificados nos autos. Consta 

na inicialm em síntese, que a autora iniciou o curso de mestrado nas 

instituições reclamadas em janeiro de 2017, com duração de 30 meses, e 

atualmente perfaz o total de 18 meses cursando o mestrado, sendo que 

está pago até o mês de fevereiro de 2018. Aduz a autora que chegou ao 

seu conhecimento que o citado mestrado não é reconhecido pelo MEC, o 

que impossibilita a entrega de diploma da autora. Em razão disto, 

suspendeu os pagamentos por receio da suspeita de fraude por parte das 

reclamadas serem verídicas. Alega que buscou informações acerca com 

MEC no intuito de obter informações acerca do curso, e lhe informaram 

que a faculdade não possui autorização e por conta disto buscou o 

judiciário para a solução do litígio. Por fim, requer em sede tutela 

antecipada, autorização para frequentar normalmente as aulas, com a 

suspensão do pagamento das mensalidades até o deslinde da ação. É, em 

síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao 

direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para 

autorizar a frequentação das aulas do curso de mestrado com a 

suspensão do pagamento das mensalidades, até a comprovação e aptidão 

das reclamadas em oferecer o curso de mestrado. Ademais verifica-se 

que a autora buscou meios pacíficos de resolver o conflito, contudo sem 

êxito. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos entendo 

que estão presentes prova apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada parcialmente. Ante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela 

de urgência pleiteada e determino que as reclamadas promovam a imediata 

inclusão da autora para frequentar normalmente o curso do mestrado, até 

o deslinda da ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder 

por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte 

reclamante, todavia, determino que a requerente deposite em juízo 

mensalmente os valores referentes a mensalidade do curso, até o 

deslinde da ação. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, comprovação/autorização emitida pelo MEC – Ministério da 

Educação, art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado 

Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento 

da parte reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada 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 (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VITORIA ZANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001023-50.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA VITORIA ZANON 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Defiro levantamento dos 

valores de depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes 

nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, 

expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003599-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA COSTA GARIB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003599-16.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CAROLINA COSTA GARIB 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Certifique-se o trânsito 

em julgado. Se positivo, 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VINICIUS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000037-33.2016.8.11.0045. REQUERENTE: HELIO VINICIUS CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Defiro levantamento dos 

valores de depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes 

nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, 

expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLESMAR PEREIRA DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA SAFRA SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL VICENTE GOETTEMS OAB - GO18506 (ADVOGADO)

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000596-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DOUGLESMAR PEREIRA DE 

SOUZA SOARES REQUERIDO: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL 

LTDA, BOA SAFRA SEMENTES LTDA Vistos. Intime-se o reclamante para 

trazer aos autos o documento que faz referência no id. 13656665, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004042-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE PAIXAO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004042-64.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CILENE PAIXAO MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ao contador Judicial para 

elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária, no 

prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERIEL RODRIGO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000046-24.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NERIEL RODRIGO DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Ao contador Judicial para 

elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária, no 

prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS BENTO DA SILVA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001285-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE MESSIAS BENTO DA 

SILVA COIMBRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento 

em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001239-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: M. DIESEL CAMINHOES E 

ONIBUS LIMITADA REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO Vistos. Cite-se o reclamado consignando as advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003067-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PETELA GOMES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERRAZ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003067-08.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PETELA GOMES MACHADO 

REQUERIDO: PATRICIA FERRAZ, ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os 

requeridos e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada 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 (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011583-34.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BUTTNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

HSBC AGENCIA DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO)

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

VINICIUS DE SORDI VILELA OAB - SP0326871A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011583-34.2014.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCIELE BUTTNER 

REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., HSBC AGENCIA DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca da informação de id. 14316363, no prazo de 10 (dez) dias. 

Expirado o prazo e não havendo pendências, certifique-se e arquive-se 

com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003177-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE MARIA BENDER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKIO MANOLO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003177-07.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: LORENILCE MARIA BENDER - 

ME EXECUTADO: AKIO MANOLO DUARTE Vistos. Em respeito ao princípio 

da cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004739-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER DOUGLAS CEZAR ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004739-85.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: LUCELIA FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROGER DOUGLAS CEZAR ALVES Vistos. Defiro o 

requerimento para bloqueio de veículo da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001991-46.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA EVELYN LIMA MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001711-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LISANDRA EVELYN LIMA 

MOURAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Converto o julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011501-03.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011501-03.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: JAQUELINE GIUZIO DE 

CARVALHO EXECUTADO: MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA - ME 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 5.971,43 

(cinco mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), 

conforme cálculo. 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, 13 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002073-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PEDRO CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003149-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE GRUN MARAFON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CESARIO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003149-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SUZANE GRUN MARAFON 

REQUERIDO: MANOEL CESARIO NETO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo de mandado cópia da missiva judicial. Após, 

devidamente cumprida devolva-se origem com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT,139 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAIANE DOS SANTOS ESTRELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001181-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DAIANE DOS SANTOS 

ESTRELA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores 

de depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes nos 

termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se 

o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004661-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE PAULA DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004661-91.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO DE PAULA DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores 

de depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes nos 

termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se 

o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-92.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW REDE CENTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010883-92.2013.8.11.0045. REQUERENTE: KOVALESKI ASSISTENCIA 

TECNICA LTDA - ME REQUERIDO: NEW REDE CENTER Vistos. Observa-se 

no cálculo apresentado nos autos, que o autor pretende cobrar os 

honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, no 

percentual de 10%. Ocorre que na fase do cumprimento de sentença no 

âmbito do juizado especial, é permitida apenas a aplicação de multa. 

Quanto aos honorários advocatícios, consoante dispõe o ENUNCIADO 97 

do FONAJE, estes são indevidos: "A multa prevista no artigo 523, § 1ª, 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." Isto posto, intime-se a autora 

para juntar cálculo do débito, observando os requisitos da condenação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Apresentado novo cálculo, concluso para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002611-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002611-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos. RÔMULO DOS SANTOS, qualificado na inicial, ingressou com a 

Ação Declaratória de Inexibilidade de Débito com pedido de Indenização 

por Danos Morais e com pedido de tutela antecipada em desfavor de 

INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., sustentando, 

em síntese, que no dia 23 de abril de 2018, recebeu ligação da loja Havan, 

informando que haveria uma pessoa se passando pelo autor, visando a 

abertura de cadastro para obtenção de crédito, sem que o reclamante 

tenha feito qualquer requerimento dessa natureza. Informa que nessa 

oportunidade comunicou a autoridade policial, registrando o boletim de 

ocorrências. Narra que diante dessa situação, realizou consulta no órgão 

de proteção ao crédito e verificou a existência de negativações de 

transações que não havia realizado. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência, para o fim de determinar que a reclamada exclua a 

restrição em nome do reclamante, uma vez que acredita estar sendo vítima 

de um falsário. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que não possui 

vínculos contratuais com a reclamada, bem como acredita estar sendo 

vítima de falsários. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. O reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer empréstimo com a reclamada e que, em 

razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 
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do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Isto posto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada e determino que a reclamada promova 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de inadimplentes, até o 

deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, contrato em discussão ou prova de que a reclamante não 

efetuou o pagamento, bem como, incumbindo ainda a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada 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 (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 

de agosto 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011124-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO - Telemat Celular S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011124-95.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIANA SOUZA BAHDUR 

ROMUALDO REQUERIDO: VIVO - TELEMAT CELULAR S/A Vistos. I - 

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 4.891,03 (quatro 

mil oitocentos e noventa e um reais e três centavos), conforme cálculo de 

id. 12861162. II - Realizado o ato de item I e sendo 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 07 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001264-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001264-24.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCO ANTONIO MENDES 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Visto. 

Considerando que não houve o pagamento voluntário da divida, defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 14045975, determinando que seja 

procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em 

que os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se 

como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 8.032,64 (oito mil, trinta 

e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com a dicção dos 

art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme 

disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010732-29.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA ATAIDES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ESTEFANO S. DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

FABIO PRANDINE MOLEIRO OAB - MT0014911A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010732-29.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: RAIMUNDO VIEIRA ATAIDES 

FILHO EXECUTADO: MARCOS ESTEFANO S. DA SILVA Visto. 

Considerando que não houve o pagamento voluntário da dívida defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 12609732 determinando que seja 

procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em 

que os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se 

como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 2.455,31 (dois mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), de acordo 

com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado 

o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) 

executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu 
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advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do 

artigo 854 do CPC. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo 

encontrado, intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GREISON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON PERES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003321-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS GREISON FERREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UELITON PERES DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Obrigação de 

Fazer com Pedido de Liminar, ajuizada por CARLOS GREISON FERREIRA 

DE OLIVEIRA em face de UELITON PERES DE OLIVEIRA, Presidente da 

Comissão para realização do Processo Seletivo, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o autor que se inscreveu no processo 

seletivo, Edital 03/2018/ SEJUDH, para contratação temporária de 

Profissionais do Sistema Sócio Educativa para atuar no Município de Lucas 

do Rio Verde. Informa que o edital é elaborado por duas fases, sendo a 

primeira de avaliação de títulos, eliminatória e classificatória, e a segunda 

consistente na investigação social, eliminatória. Afirma o requerente que 

providenciou a entrega dos documentos no prazo estabelecido no edital, 

no entanto, com a publicação do resultado preliminar o requerente havia 

sido eliminado, sem nenhuma pontuação de títulos. Inconformado com o 

resultado, interpôs recurso administrativo, tendo a comissão argumentado 

que o requerente foi eliminado durante a segunda fase de investigação 

social e mencionando itens do edital, sem esclarecê-los. Argumenta que 

há uma incongruência na decisão na Comissão, uma vez que não houve a 

pontuação dos títulos apresentados, portanto não poderia existir com base 

na segunda fase do certame. Alega ainda, que não houve motivação no 

indeferimento do recurso, ferindo do princípio constitucional e 

administrativo. Por fim, requer em sede de tutela a inclusão do nome do 

autor na lista do resultado final do certame, garantindo sua convocação. 

Com a inicial, vieram os documentos. Vieram-me os autos. É o relatório. 

Decido. 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. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Ainda, em análise perfunctória dos autos, 

verifico que o pedido de antecipação de tutela não merece prosperar. 

Vejamos. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, verifico que não estão presentes os requisitos 

que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, eis que as provas 

apresentadas não são suficientes a demonstrar a presença do periculum 

in mora. Da análise pormenorizada da documentação encartada aos autos 

e da leitura minuciosa do edital que acompanha a inicial, observa-se que o 

edital possui duas fases, sendo a primeira avaliação de títulos eliminatória 

e classificatória e uma segunda fase de investigação social eliminatória. O 

autor interpôs recurso, objetivando esclarecimento quanto à ausência de 

pontuação na primeira fase do concurso, sendo que a requerida limitou-se 

a informar que o candidato foi eliminada na segunda fase do certame e 

mencionou os itens do edital, sem, de forma clara, motivar ou fundamentar 

a decisão. Pelo contrário, a princípio está demonstrado que houve uma 

confusão na análise do recurso. Caberia à ré demonstrar a pertinência 

dos motivos que a levaram a obstar o prosseguimento do candidato nas 

demais etapas do certame. Contudo, não o fez, ao menos é o que se 

observa dos documento juntados pela requerente. Esclareço que, nos 

termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, o controle judicial 

de atos administrativos pelo Poder Judiciário é possível, desde que se 

limite à análise de sua legalidade, o que compreende a observância de 

princípios constitucionais e administrativos. Assim, não há dúvida de que, 

sempre que o ato administrativo contrariar princípios constitucionais e 

administrativos, caberá a intervenção do Poder Judiciário para se 

pronunciar sobre sua licitude. Tal intervenção não implica a substituição da 

Comissão Examinadora, buscando apenas examinar se o ato inquinado se 

condiz com os princípios da legalidade, da moralidade, da motivação, da 

publicidade e da finalidade, aferindo se realmente atende a supremacia do 

interesse público, que deve ser observada pela Administração nos 

concursos públicos. Por outro lado, embora se verifique a presença da 

plausibilidade do direito invocado, não se verifica a ocorrência do 

periculum in mora, isto porque, é de conhecimento deste juízo a existência 

de Curso de Formação de Processo Seletivo com posterior certificação de 

conclusão do curso e entrada em exercício da atividade, caso aprovado, 

conforme as ações de nº. 10033017-94.2018, nº. 1003147-69.2018 e nº. 

1003115-64.2018, que aconteceria nos dias 01 a 10 de agosto de 2018, e 

o autor ingressou com a ação apenas no dia 07/08/2018, ou seja, após o 

transcurso de mais da metade do curso de formação. Dessa forma, não 

restou demonstrado o perigo da demora, já que o curso se iniciou antes do 

ingresso da ação, portanto não é possível a concessão da tutela, em 

razão da obrigatoriedade de participação do Curso de Formação, não 

sendo razoável o ingresso direto do autor na lista do resultado final sem 

que participasse efetivamente do curso em questão. Ante o exposto, 

ausentes os requisitos para a concessão de tutela, a prima facie, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

deixando de incluir o nome do Autor na lista do resultado final do certame. 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os 

requeridos e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada 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 (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003428-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILMOR ORLANDO GUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003428-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WILMOR ORLANDO GUSE 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Visto etc. 

Dispensado o relatório. Cuida-se de ação ordinária c/c danos morais c/c 
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obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada promovida por 

WILMOR ORLANDO GUSE em face SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE -SAAE qualificados nos autos em 

epígrafe. Aduz a parte autora, em síntese, que é consumidor dos serviços 

de água e esgoto requerida, com cadastro de matricula 137096. Destaca 

que as faturas estão pagas todas em dia, mas foi surpreendido pela 

reclamada com a suspensão do fornecimento de água. Informa que em 

contato com a reclamada para apresentação dos comprovantes de 

pagamento, esta insistiu que as faturas de março a junho de 2018 

estariam pendentes de pagamento. Alega ainda, que ao solicitar a fatura 

agrupada, observou que a matricula objeto da suspensão 137096, 

enquanto que a devedora seria 137073-1. Em sede de tutela de urgência, 

requer seja a requerida compelida a restabelecer o fornecimento de água 

e esgoto até a resolução do mérito da presente demanda. É a síntese. 

Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da 

tutela de urgência é indispensável a comprovação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o 

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 

requerido. Após analisar a inicial e os documentos que a acompanharam, 

entendo presentes a verossimilhança da alegação e o perigo da demora, 

razão porque deve ser deferida a tutela pleiteada. No caso em apreço, a 

pertinência material está calcada na relação de consumo existente entre 

as partes, conforme denotam os documentos inclusos, bem como diante 

do débito discutido nos autos, com a suspensão do fornecimento do 

serviço de água. A verossimilhança da alegação se consubstancia no fato 

de que a reclamante é usuário do serviço de águas e esgoto do município, 

bem como pelos comprovantes de pagamento apresentados e em especial 

pela segunda via de fatura agrupada que demonstra que a matricula 

devedora seria 137073-1. Outrossim, nos termos do artigo 22 do Código 

de Defesa do consumidor os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos. Assim, também lhe 

socorre a previsão legal de que, na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça, consoante se poderá verificar do 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O perigo da demora é 

evidente, pois o fornecimento de serviço de água é indispensável às 

atividades cotidianas, sendo que a suspensão do seu fornecimento as 

prejudicaria. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez que no 

caso de improcedência da reclamatória, o reclamante deverá fazer frente 

aos pagamentos necessários para satisfação do débito, caso as 

cobranças sejam realmente devidas. Não se trata, por óbvio, de 

supressão dos meios lícitos de coerção para recebimento de créditos por 

parte do reclamante, mas de assegurar o direito de ação tendente à 

revisão de cláusulas do instrumento particular de assunção e confissão 

de dívida. Posto isso, DEFIRO a liminar pretendida pelo reclamante, o que 

faço para determinar que a parte reclamada se restabeleça o 

fornecimento do serviços de água na residência da reclamante matricula 

137096-0, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

teto de 40 salários mínimos. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. Em relação ao pedido de inversão do 

ônus da prova a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o 

entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 

a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial 

deverá realizar o agendamento de audiência de conciliação de acordo com 

a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BETEJANE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000323-40.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BETEJANE ARAUJO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que 

se impõe consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Desde já defiro o levantamento dos valores, em favor do Exequente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Decorrido o prazo do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se 

os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000321-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIMAR SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000321-70.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE LUCIMAR SILVA DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o 

cumprimento integral da obrigação, realizada pela Executada, a extinção é 

medida que se impõe consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Desde já, defiro o levantamento dos valores, em favor do 

Exequente. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Decorrido 

o prazo do Provimento nº 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010303-57.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NAIR ZARDO REQUERIDO: OI 

S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por NAIR 

ZARDO em face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, 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. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003199-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GUGEL (REQUERENTE)

NELSON GUGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JADIEL FABRY OAB - SC26206 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELEI STEDILLE (REQUERIDO)

JUSCELINO FORTUNATO STEDILLE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003199-65.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: NELSON GUGEL, CATARINA GUGEL REQUERIDO: 

JUSCELINO FORTUNATO STEDILLE, JUCELEI STEDILLE Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado dos 

REQUERENTES, para que providencie o pagamento da diligência do oficial 

de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos, ou 

decisão que comprove a gratuidade do feito. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001225-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SADIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001225-90.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 53.270,70; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: SADIA S.A. REQUERIDO: NORIVALDO ALVES PEIXOTO 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente, para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), 

a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos 

autos LUCAS DO RIO VERDE, 13 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO)

JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA OAB - SP325076 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDSON VALCANAIA (EXECUTADO)

SANDRA RAQUEL FREITAS VALCANAIA (EXECUTADO)

MARISTELA LUCIA TESTA PALUDO (EXECUTADO)

NAORI PALUDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000311-26.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 
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EXECUTADOS: VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP, NAORI PALUDO, 

MARISTELA LUCIA TESTA PALUDO, SANDRA RAQUEL FREITAS 

VALCANAIA, EDSON VALCANAIA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, tendo 

as partes acima identificadas. Verifica-se que a parte executada 

apresentou embargos à execução no evento de ID n° 12265147. Pois bem. 

Os embargos à execução têm natureza autônoma, por isso deve ser 

autuado em apartado e em apenso ao processo principal e, não 

manejados como simples pedido nos próprios autos da execução. De tal 

forma, deverá a subscritora do petitório de ID n° 12265147, realizar a 

distribuição em apartado dos embargos à execução, vez que compete ao 

advogado e não à escrivania tal ato. Isso posto, intime-se o executado, 

através de seu procurador, a fim de que, querendo, realize a distribuição 

de embargos, de forma autônoma, requerendo que seja associado os 

referidos embargos a presente execução. Após, proceda a Sra. Gestora 

a indisponibilidade da petição de embargos e documentos anexos, do 

presente processo. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43384 Nr: 3691-21.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÕAO BATISTA DO NASCIMENTO, MARIA DO AMPARO 

SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN 

- OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 POSTO ISTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Condeno os autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes 

fixados em 10% sobre o valor dado a causa, contudo suspendo a 

exigibilidade de tal verba, face a gratuidade de justiça deferida (p. 

20).Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes, no 

prazo de 15(quinze) dias, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97043 Nr: 3571-70.2014.811.0045

 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: SOLANGE KOPROSKI CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada 

por SOLANGE KOPROSKI CAVALLI em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu CONCEDER a autora 

o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir 

de agosto de 2013, data da incapacidade – laudo de p. 96, resposta ao 

quesito de n. 16), nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/, 

descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença no trâmite 

processual e, respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e 

Juros de MoraA Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC.Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores.SucumbênciaEm razão do princípio da sucumbência, condeno 

o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% 

sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. 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.Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93.Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, eis que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite 

fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.Determino 

que seja efetuado o pagamento dos honorários do perito.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90167 Nr: 4059-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERRONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Solicite-se 

a devolução da missiva expedida (pp. 199/200), considerando que a 

testemunha Avelino Floriano Rosa (p. 153) compareceu no presente ato. II 

– Saem as partes intimadas a apresentarem memorias finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo autor. III – Cumpra-se. 

Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo 

de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105393 Nr: 1471-11.2015.811.0045

 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: WILSON FETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 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

 IMPULSIONO os presente autos para intimar as partes se manifestarem 

quanto a proposta de honorários da perita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105393 Nr: 1471-11.2015.811.0045

 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: WILSON FETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 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

 "[...] Assim, a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no art. 330 

do CPC, capaz de considerá-la inepta, motivo pelo qual REJEITO a 

preliminar de inépcia da inicial.No que se refere à preliminar de prescrição, 

ACOLHO PARCIALMENTE, uma vez que o pleito da parte autora refere-se 

ao período posterior ao ano de 2010, e conforme se vê da exordial, a 

demanda fora protocolada em 23.03.2015, assim sendo, os valores 

originários no quinquênio anterior a propositura da ação, que se referente 

ao lapso temporal anterior à 24.03.2010 encontram-se prescritos, pois se 

trata de relação jurídica sucessiva, renovando-se o prazo prescricional, 

enquanto perdurar a omissão do ente público no pagamento das verbas 

remuneratórias, nos termos da Súmula n° 85, do Superior Tribunal de 

Justiça.Não havendo mais preliminares suscitadas, declaro SANEADO o 

feito, remetendo-o à fase instrutória.Defiro a produção de provas 

conforme requerido pelas partes (p. 261/265).Para verificar o labor do 
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requerente em condições e grau de insalubridade, determino a realização 

de prova pericial técnica e para tanto, nomeio como perita FERNANDA 

MARIA DA ROSA, especialista em engenharia e segurança do trabalho, 

com endereço na Avenida das Emas, n.º 2720-W, Apto I, Residencial 

Brasil, bairro: Parque das Emas em Lucas do Rio Verde/MT, telefone: (65) 

99802-8287, e-mail: fernandamariarosa@hotmail.com [...]. Ainda, 

determino a realização de perícia contábil, conforme requerido, para fins 

de avaliação e cálculo das verbas remuneratórias pagas, de tal forma, 

nomeio como perito o contador Aldo Nuss, CRC-MT: 008719/O-0, com 

endereço profissional sito à Rua Campo Erê, 387-E, Bairro: Pioneiro, em 

Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, telefones: (65) 8105-2728, (65) 

9646-2728 e (65) 3549-5171.Após a juntada dos laudos, vistas às partes, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte 

autora.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações e 

designação de audiência instrutória [...]."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82840 Nr: 2277-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE REGINA KNOPKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do desarquivamento requerido pelo 

advogado Leonardo de Mattos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99056 Nr: 5247-53.2014.811.0045

 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: JONISVAN SOUZA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL 

juntado nas pp. 190/200, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108542 Nr: 3128-85.2015.811.0045

 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: MARISTELA SIGNOR SCARAVONATTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucy Pereira da Silva - 

OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionos os presentes autos com fim de intimação das partes, para se 

manifestarem da proposta de honorários de pp.121/126, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118735 Nr: 8796-37.2015.811.0045

 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: DIEK JUNIOR REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado Artur Denicoló 

do desarquivamento requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 151381 Nr: 664-83.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTONIO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAURIOS KUHN - 

OAB:PR/27.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.13. No prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14208 Nr: 2887-97.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TADEU DOS REIS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do exequente indicar os dados 

bancários para expedição do alvará para levantamento do crédito nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42644 Nr: 2953-33.2011.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Impulsiono os autos para intimar as partes para manifestação acerca do 

laudo pericial de esclarecimentos juntado as pp. 186/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87527 Nr: 1355-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 1197-28.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 Vistos.
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Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA em trâmite entre 

as partes acima identificadas.

Considerando que o edital do leilão já fora apresentado pelo leiloeiro 

nomeado, conforme se verifica às pp. 211/213, HOMOLOGO-O para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se, nos termos legais (art. 

887 e ss, do CPC).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 1197-28.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 Impulsiono os presente autos para intimação do executado, para que 

proceda com o pagamento dos honorários determinados à leiloeira, 

apresentando comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39571 Nr: 4598-30.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FAVERZANI SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.55/57 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154821 Nr: 2749-42.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA REGINA COELHO SCHLOTTEGEN, CLAUDIA 

ANDREIA COELHO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI POMPEO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PIERRE DE LIMA - 

OAB:RS/44763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Rambo Lucca de 

Abreu - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida Vanderlei 

Pompeo para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

negativa, de fl. . No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154628 Nr: 2646-35.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE BARBOSA - 

OAB:PR/9798, RODRIGO ALEXANDRE SOARES BARBOSA - 

OAB:PR/47.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de p.15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93385 Nr: 550-86.2014.811.0045

 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: CLAUDENIR ANDRE MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON TONELLO, CICERO BALBINO DE 

MORAES, COMPANHIA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA A. M. DAROLD 

VALCANAIA - OAB:MT/12.697, Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Impulsiono os autos para intimação dos requeridos Celson Tonello e 

Cicero Balbino de Moraes, para se manifestarem da decisão de p. 222

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36159 Nr: 1185-09.2010.811.0045

 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: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA SANTIAGO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno dos Ars juntados nas pp. 154/156, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92400 Nr: 6261-09.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 Posto Isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL em face de TREVO EDITORA 

GRÁFICA LTDA ME E OUTROS, para condenar as requeridas ao 

pagamento do valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), com 

abatimento eventuais valores pagos, devendo ser aplicado para o período 

da inadimplência, a comissão de permanência a taxa de mercado do dia do 

pagamento e desde que esta não seja cumulada com encargos 

remuneratórios e moratórios e ainda que não ultrapasse a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previsto no contrato, ou seja, a 

comissão de permanência não poderá ultrapassar o valor dos juros 

remuneratório de 8,25 % ao ano, mais juros de mora de 1% ao ano.O 

banco deverá realizar novo cálculo do valor da divida, observando os 

índices acima no período da impontualidade.Defiro a gratuidade de Justiça 

aos requeridos.Considerando sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento de 50%, cada um, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, este que fixo no percentual de 15%, incidente 

sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade da parte 

que cabe aos requeridos, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido, pelas partes no prazo de 15 dias, arquivem-se 

os autos dando-se as baixas de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97656 Nr: 4057-55.2014.811.0045

 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: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS, IDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao Ministério Público e conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98688 Nr: 4939-17.2014.811.0045

 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: LUIZ ALBERTO DALLAPRIA, ZELIA DOLLISNE 

DALLAPRIA, MARIZA APARECIDA DALLAPRIA, MARITANIA DALLAPRIA, 

MARIELE DALLAPRIA, RODRIGO DALLAPRIA, MARISETE DALLAPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I do 

CPC, para condenar o INSS a conceder benefício de prestação continuada 

da Assistência Social (LOAS), no valor de um salário-mínimo mensal aos 

autores, desde a data do requerimento administrativo, ou seja, de 

23.05.2013 (p. 153), até a data do falecimento do autor, LUIZ ALBERTO 

DALLAPRIA, ocorrido no dia 03.10.2014 (certidão de óbito de p. 215), 

desta forma, CONVERTO em definitiva a liminar deferida.Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas até a prolação da sentença, não incidindo sob as 

prestações vincendas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça.Sem condenação em custas e despesas 

processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93.Deixo de proceder 

a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que a 

decisão não está sujeita a reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 

496 do CPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 138196 Nr: 2368-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON DOS SANTOS MELO PEÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V REFLORESTAMENTO LTDA, Rivaldo dos 

Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA APARECIDA SANTOS - 

OAB:PR/58.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 62. 

No prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001001-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001001-55.2018.8.11.0045 AUTOR: 

EVERTON CAMPOS DA SILVA RÉU: JOÃO CARLOS RIBEIRO VISTOS. 

Certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para apresentação de 

contestação pelo Requerido, citado por hora certa, conforme certidão de 

lavra do Sr. Oficial de Justiça. Sendo certificado a ausência de 

apresentação de defesa no prazo legal, desde já, DECRETO-LHE A 

REVELIA e, não havendo a constituição de advogado pelo Requerido, nos 

termos do que determina o art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO o Dr. Sérgio 

Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle como 

curador especial ao revel citado por hora certa, intimando-o para 

apresentar defesa, no prazo legal. Apresentada contestação pelo curador 

especial, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. 

Cumpra-se, às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001238-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001238-89.2018.8.11.0045 MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE LIMINAR IMPETRANTE: DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA 

IMPETRADA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE, representada pela Sr.ª CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE 

MARCO, e PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIZ BINOTTI VISTO. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INALDITA ALTERA 

PARS, tendo as partes acima identificadas. Aduz a Impetrante, que 

prestou concurso público n.º 001/2013 promovido pela Prefeitura de 

Lucas do Rio Verde do Estado de Mato Grosso para o cargo de monitora 

de creche/escola, obtendo a aprovação em 81º (ID nº 12490528 – p. 30), 

que referido concurso foi homologado (ID n.º 12490528) e prorrogado até 

o dia 04 de abril de 2018, pela autoridade coatora (ID nº 12490516). 

Discorre que a Impetrada já convocou 79 aprovados para o cargo de 

monitor de creche/escola (ID n.º 12490539), que inclusive a 79ª 

classificada/convocada no referido concurso não assumiu o cargo, 

contudo, os demais aprovados não foram chamados em sua sequencia. 

Apesar da vigência do certame, anualmente foram lançados editais para 

processo seletivo simplificado, objetivando a contratação de monitores de 

creche/escola, sendo contratados 30 monitores no corrente ano, por meio 

de edital 31/2018 (ID n.º 12490568), preterindo assim os devidamente 

aprovados no concurso público 001/2013. Alega que as contratações 

realizadas não se referem à necessidade excepcional do município, pois 

houve a inauguração de duas unidades escolares, consequentemente 

necessária à convocação dos aprovados no concurso, o que não houve, 

mas sim a contratação precária das 30 (trinta) contratações citadas, 

assim os editais de convocação dos classificados no processo seletivo 

simplificado 003/2017 (ID n.º 12490548), preteriram a ordem de 

convocação daqueles aprovados em concurso público 001/2013. Requer 

a concessão de liminar determinando que as autoridades coatoras, 

promovam imediatamente a sua nomeação para integrar o quadro 

permanente da Administração Pública Municipal, tendo em vista sua 

aprovação no concurso 001/2013. Com a inicial juntou documentos. A 

análise da liminar pleiteado foi postergada para após a prestação de 

informações pela parte impetrada, conforme decisão de ID n° 12499611. A 

impetrante interpôs embargos de declaração (ID n° 12528287), para sanar 

o erro material da decisão de ID nº 12499611, que determinou a intimação 

das autoridades coatoras para prestar esclarecimentos quanto a 

contratações temporárias para o cargo de Professor de Pedagogia, 

contudo, o cargo correto é Monitor de Creche/Escola, requerendo por fim 

a renovação da intimação da parte impetrada. Citada, a autoridade coatora 

prestou informações (ID n° 12563555), expondo que as contratações 

realizadas objetivou atender uma necessidade temporária da 

administração, para vagas temporárias oriundas do afastamento 

momentâneo de servidores efetivos, não havendo assim, cargos em 

vacância definitiva para preenchimento. Por fim, requereu a denegação da 

segurança pleiteada sob o argumento de que o ato praticado pela 

Administração Pública não se caracterizam como ilegal ou abusivo. Juntou 

documentos. No evento de ID n° 12603566 os embargos de declaração (ID 
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n° 12528287) fora acolhido, para retificar o erro material detectado, 

contudo, considerando que a autoridade coatora prestara as suas 

informações, juntando documentos respectivos ao cargo o qual a 

impetrante pretende a nomeação (MONITORA DE CRECHE/ESCOLA), 

abriu-se vistas ao Ministério Público. O Ministério Público manifestou-se (ID 

13146422) opinando pela concessão da segurança e, procedência dos 

pedidos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato. Fundamento. Decido. 

Como dito, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

INALDITA ALTERA PARS, tendo as partes acima indicadas. Pois bem. A 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, dispõe o 

seguinte acerca do mandado de segurança individual: “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;” 

Por sua vez, extrai-se do artigo 1º da Lei n. 12.016, de 07/08/2009, com 

vigência imediata à data da publicação: “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”. O direito líquido e certo é aquele que 

se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, urgindo, 

para sua configuração, a comprovação dos pressupostos fáticos 

adequados à regra jurídica. A propósito do tema, alude Hely Lopes 

Meirelles: “... 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: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” A questão em julgamento relaciona-se com contratação de 

profissional por meio de Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 03/2017, 

durante a vigência de Concurso anterior regido pelo Edital n.º 001/2013, 

para mesma área de especialidade, bem como a respectiva nomeação de 

candidata aprovada para cargo oferecido por meio de concurso público. 

No caso vertente, verifica-se que a impetrante realmente se classificou na 

81ª colocação para o Cargo 029 - Monitor de Creche (ID n° 12490528 – p. 

30), conforme Certame regido pelo Edital n.º 001/2013 – Prefeitura de 

Lucas do Rio Verde/MT, com validade de 02 (dois) anos a partir de sua 

homologação, prorrogável, 01 (uma) vez, por igual período, conforme 

dispõe seu item 20.1. (ID n° 12490498 – p.13). Nesse passo, apura-se do 

conjunto probatório carreado aos autos, a contratação de profissionais 

para área de especialidade (monitor de creche) do cargo para o qual a 

impetrante fora classificada, conforme se vê do Edital do PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2017 (ID n° 12490548), Contratos 

Administrativos de Serviço Temporário, em destaque, os registrados pelo 

n° 60/2018 (ID n° 12563693), n° 62/2018 (ID n° 12563685) e n° 84/2018 (ID 

n° 12563660), com data fim para 18.12.2018, estando a impetrante no 

aguardo de nomeação e posse, de concurso anteriormente homologado e 

prorrogada a vigência (ID n° 12490516 – p. 01). Ainda, a impetrante 

comprovou a nomeação da 79º (septuagésima nona) classificada no 

certamente (ID nº 12490539 - p. 01), constatando-se assim, total 

desrespeito à lista de classificação do Concurso Público n.º 001/2013 (ID 

n° 12490528 - - pp. 28/30), visto que a impetrante classificou-se em 

número suficiente para preenchimento da vaga que se candidatou, 

considerando as convocações pelo Processo Seletivo Simplificado – Edital 

n° 03/2017, para os candidatos classificados do 1º ao 9º lugar, conforme 

edital de convocação n° 16/2018 (ID n° 12490559), em desrespeito ao 

certame anteriormente realizado e, em plena vigência, ponderando a 

prorrogação de validade pelo Decreto n° 3062 de 04.0.04.2016 (ID n° 

12490516). De tal forma, verifica-se que restou demonstrado nos autos de 

forma clara, o direito da Impetrante de ser empossada no cargo, visto sua 

aprovação e classificação, demonstrando assim, que aquele cargo vago 

resta reiteradamente preenchido através de contratação temporária 

firmada com a Administração Pública, evidenciando ato administrativo 

eivado de desvio de finalidade, de modo a demonstrar o surgimento de seu 

direito à nomeação. Ademais, em que pese à alegação da parte impetrada 

que as contratações temporárias foram para preenchimento de cargos de 

servidores em gozo de licenças ou afastamentos legais, tal alegação não 

restou comprovada nos autos, o que torna evidente o direito líquido e certo 

da impetrante. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há vários anos 

sedimentou-se o entendimento que: uma vez demonstradas a (1) 

aprovação em concurso público, (2) a existência de vaga, (3) a 

contratação temporária precária de terceiros e (4) a nomeação dos 

candidatos que o antecede na ordem de classificação do certame, fica 

evidenciada a existência de direito subjetivo à nomeação. Confira-se: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO 

EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAÇÃO. POSTERIOR 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE 

VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PARA O MESMO 

CARGO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS.1. Nos termos da 

jurisprudência pacífica do STJ, a mera expectativa de nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) 

convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade 

do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, 

aprovados em concurso público, estariam aptos a ocupar o cargo ou a 

função. 2. Se a Administração, durante o prazo de validade de concurso, 

contrata terceiros em situação precária para exercer cargos vagos que 

deveriam ser preenchidos apenas por meio de concurso público, a mera 

expectativa de direito transforma-se em direito líquido e certo, pois 

incompatível com os princípios da moralidade e da boa-fé, ressalvadas as 

situações constitucionalmente previstas. 3. Hipótese em que o Tribunal de 

origem não analisou se a vaga pretendida pela ora agravante foi 

preenchida de forma irregular. Necessidade de retorno dos autos. Agravo 

regimental improvido.(AgRg no AgRg no REsp 1333715/RJ, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 

04/03/2013). ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICOOFTALMOLOGISTA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. COMPROVADA A 

PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECONHECIDO 

O DIREITO À NOMEAÇÃO. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS 

DELIMITADOS NO ARESTO RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manutenção de 

contratos temporários para suprir a demanda por Médicos Oftalmologistas, 

demonstra a necessidade premente de pessoal para o desempenho da 

atividade, revelando flagrante preterição daqueles que, aprovados em 

concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o cargo; circunstância 

que, a teor da Jurisprudência desta Corte Superior, faz surgir o direito 

subjetivo do candidato à nomeação. 2. O reexame vedado em sede de 

Recurso Especial, nos moldes da Súmula 7/STJ, cinge-se à existência ou 

correção dos fatos delimitados na sentença e no acórdão recorrido; a 

atribuição de nova qualificação jurídica a um fato é perfeitamente possível 

ao STJ, pois está adstrita ao debate de matéria de direito (AgRg no EREsp 

134.108/DF, Corte Especial, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJU 16.08.1999). 

3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1124373/RJ, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 

21/06/2011, DJe 01/07/2011) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

FISCAL AGROPECUÁRIO FEDERAL. ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

PESSOAL. PREENCHIMENTO DE VAGA EXISTENTE. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO À NOMEAÇÃO. 1. Os acordos de cooperação técnica celebrados 

entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e diversos 

Municípios catarinenses têm por nítido escopo fazer com que servidores 

municipais desempenhem, sob o comando da União, as atividades 

tipicamente desenvolvidas pelos fiscais agropecuários federais. 2. Nesse 

caso, embora a União não contrate diretamente terceiros, em caráter 

precário, para desempenhar as funções do cargo em questão, ela o faz 

de maneira indireta, ao passar a se utilizar da mão-de-obra de servidores 

municipais disponibilizados pelas prefeituras, os quais passam a exercer 

funções próprias da Administração Federal. 3. A ratio essendi de a 

contratação precária de terceiros fazer surgir o direito líquido e certo dos 

aprovados em concurso público à nomeação às vagas existente, decorre 

do fato de ela demonstrar a necessidade de pessoal para desempenho de 

determinada atividade administrativa. 4. Pela mesma razão de ser, a 

celebração de acordos de cooperação entre a União e Municípios, por 

meio do qual pessoas que são estranhas aos quadros da Administração 

Federal passam, sob a supervisão e controle da União, a exercer funções 

por lei atribuídas aos Fiscais Agropecuários Federal, faz surgir o direito à 

nomeação daqueles aprovados em concurso público para o aludido cargo, 
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desde que comprovada a existência de vaga.5. Demonstrado que a 

impetrante fora aprovada em concurso público para o aludido cargo, para 

o Estado de Santa Catarina, que seria a próxima a ser nomeada, bem 

como haver vaga desocupada, exsurge o direito líquido e certo à sua 

nomeação. 6. Ordem concedida (MS 13.575/DF, Rel. Min. JANE SILVA, DJU 

01.10.2008). Igualmente é o recente entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, vejamos: AGRAVOINTERNO. CONCURSO 

PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. 

SELEÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIAPROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL. APROVAÇÃO DA CANDIDATA NA 232ª 

COLOCAÇÃO. ABERTURA DE NOVA SELEÇÃO. CONTRATAÇÕES 

TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO COMPROVADA. RETRATAÇÃO DA 

DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. Cabível a retratação, nos 

termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, pois há elementos capazes de alterar o 

julgamento da decisão monocrática anterior. MÉRITO. A impetrante prestou 

Concurso Público, Edital nº 08/2010, para o cargo de Professor de 

Educação Infantil, cuja classificação foi 232º lugar. Referido edital previa 

cinco vagas para professor de educação infantil; sendo que foram 

chamados 221 candidatos aprovados no certame, conforme Edital nº 

88/2014. Em 06/01/2014 foi aberto novo edital (nº 01/2014) para Cadastro 

Reserva para Contratações Temporárias de Professor de Educação 

Infantil. Foram chamadas onze (11) pessoas para contratação temporária 

ainda no prazo de validade do Concurso Público, Edital nº 08/2010. O Edital 

nº 01-AG/2014, datado de 25/06/2014, comprova a convocação de 

classificados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de professor 

de educação infantil. O prazo de validade do certame encerrava em 

17/08/2014; sendo que esses candidatos foram convocados dentro desse 

prazo. Todos os convocados pelo Processo Seletivo Simplificado 

(contratos ativos, desistências, contratos rescindidos) foram admitidos até 

25/06/2014. Considerando-se as 221 nomeações, mais as onze 

contratações temporárias, foi atingida a ordem de classificação da 

impetrante 232º lugar; estando configurada a preterição. RETRATAÇÃO 

DA ANTERIOR DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, §2º, DO CPC). 

APELO PROVIDO (ART. 932, V, B , DO CPC). SEGURANÇA CONCEDIDA. 

(Agravo Nº 70074564576, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 16/04/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. 

FISIOTERAPEUTA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. CRIAÇÃO DE 

CARGOS NOVOS E CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE 

VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA, NO CASO. 

EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 1. Tem direito subjetivo à nomeação 

para o cargo a que concorreu e foi classificado (e não mera expectativa 

de direito) o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no 

edital de abertura do certame, desde que comprovadas a existência de 

vaga, a contratação temporária precária de terceiros em número igual ou 

superior a sua classificação e a vigência do prazo do concurso. 2. Caso 

em que a preterição que autoriza a nomeação do candidato aprovado em 

concurso público resta evidenciada também pela criação de cargos novos 

para a função de fisioterapeuta. 3. Segurança concedida na origem. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70073257321, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 31/05/2017). Tais lições jurisprudenciais restam absolutamente 

aplicáveis ao caso dos autos. Com efeito, o caso dos autos reflete 

evidente preterição da impetrante, o que somente pode ser corrigido com a 

concessão da segurança. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do 

impetrante, para CONCEDER A ORDEM VINDICADA para o fim de 

DETERMINAR a convocação e nomeação dos candidatos classificados ao 

Cargo n° 029 – Monitora de Creche/Escola, respeitada a ordem de 

classificação do Edital de Concurso Público n° 001/2013, que inclui a 

impetrante, integrando-os ao quadro de servidores da Administração 

Pública Municipal, e ainda, declarar a nulidade dos contratos precários, 

firmados através de Processo Seletivo Simplificado 003/2017, para o 

cargo de monitor de creche/escola, referente ao número de vagas que 

não atenderem a comprovação de necessidade e excepcional interesse 

público descrita na finalidade do mencionado processo seletivo 

simplificado (n° 003/2017, item 1.5 -ID n° 12490548 – p. 03). Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a para a digna Autoridade Impetrada, 

nos termos do artigo 13, da Lei 12.016/2009. Transitada em julgado, 

certifique-se e promova a remessa necessária, nos termos do art. 14, § 

1º, do mesmo Diploma Legal. Sem custas e honorários. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97797 Nr: 936-57.2015.811.0021

 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): Lucilene Mourão, Loreni Maria Jascoski

 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 

Exequente, para proceder o preparo da Carta Precatória de INTIMAÇÃO a 

ser expedida à Comarca Ribeirão Cascalheira - MT, no prazo de 05 (cinco) 

dias, encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para 

posterior encaminhamento da Deprecata para cumprimento, ou, para que 

requeira o que entender de direito no mesmo prazo. Obs.: Conforme 

consta dos autos, nas certidões dos Oficiais de Justiça de fl. 29 c/c 55.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIBERG E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001088-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZANON CUSTODIO APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE CARNEIRO NUNES OAB - MS14335-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR CANDIDO AGUIAR (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001088-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ZANON 

CUSTODIO APARECIDO Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 
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juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 13 de agosto de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001089-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZANON CUSTODIO APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE CARNEIRO NUNES OAB - MS14335-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR CANDIDO AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001089-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ZANON 

CUSTODIO APARECIDO Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 13 de agosto de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001088-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZANON CUSTODIO APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE CARNEIRO NUNES OAB - MS14335-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR CANDIDO AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001088-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ZANON 

CUSTODIO APARECIDO Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 13 de agosto de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51429 Nr: 641-28.2012.811.0020

 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: DERCIDIO DOS SANTOS DANTAS, HILDA MARTINS DE 

SOUZA DANTAS, ORIVALDO INHÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS 

- LTDA, ANTONIO NÓBREGA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO LISBOA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:OAB/MS 8560, EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:OAB/MS n° 9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228/MT, RONDON BRASIL 

VIEGAS - OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador do requerente na 

pessoa do Sr. Orivaldo Inhã, intimado a comparecer neste Juízo no prazo 

legal, com os fins de lhe entregar o Mandado de Averbação e Inscrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87869 Nr: 5157-18.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA ME, MARIANA MAIA RABELLO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87245 Nr: 5017-81.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK V. UEHARA EIRELI - EPP, AMARILDO 

DALCHIAVON, PATRICK VIEIRA UEHARA, MARIA PAULA ZINI 

DALCHIAVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71517 Nr: 1338-10.2016.811.0020

 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: ÂNGELA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para DENEGAR 

a segurança, com fundamento no art. 487, I do CPC, em razão da ausência 

de direito líquido e certo. 27. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09. 28. Não há recurso de ofício, vez 
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que a segurança não foi concedida. 29. Após o transito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe30. Publique-se. Intime-se. 31. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

9 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 1315-98.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 6. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

18/09/2018, às 15h00. 7. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 8. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.9. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.10. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 11. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

10 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 3092-50.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, SCGS, CDSL, DDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 Intimação das partes na pessoa de seus advogados, para comparecerem 

no Edifício do Fórum desta comarca no dia 27 de agosto de 2018 às 13:00 

(MT) para realização da coleta de material para realização de exame. 

Informo que, para realização do ato será necessário a coleta do 

investigante, bem como de 03 supostos meio-irmãos, sendo 01 do sexo 

masculino, calhando ressaltar que terá altíssima possibilidade do laudo ser 

inconclusivo, conforme documentos de ref.102.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51015 Nr: 180-56.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JEBS, MPBS, NURIA BEIBIANE BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATIAS MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE OLIVEIRA 

MARTINS NETO - OAB:2170/GO, GYOVANNA BORGES MARTINS - 

OAB:18277-A/GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 10 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53368 Nr: 2853-22.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO MOREIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÉRGIO MOREIRA TAVARES, Cpf: 

01383366101, Rg: 1.759.743-9, Filiação: Antonio Tavares Roldão e 

Joaquina Moreira dos Santos, data de nascimento: 12/04/1987, 

brasileiro(a), natural de Ponte Branca-MT, solteiro(a), operador de 

produção (dc*), Telefone (66) 9981-1819. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor do Denunciado pela prática do da conduta delituosa 

capitulada no artigo 311 do Código Penal.

Despacho: Autos n. 2853-22.2012.811.0020 (cód. 53368).Vistos.1. 

Cuidam os autos de ação penal pública incondicionada intentada pelo i. 

representante do Ministério Público Estadual em desfavor do acusado 

Sérgio Moreira Tavares, qualificado no feito em epígrafe.2. A denúncia foi 

recebida no dia 18/07/2013 (fls. 43/44), determinando-se a citação 

pessoal do acusado, a qual restou frustada, conforme certidões de fls. 

50, 56, 67, 85, 97-verso e 100.3. O Ministério Público pugnou pela citação 

do acusado via edital (fls. 75/77).4. Aportaram aos autos certidões 

negativas para a citação do denunciado (fls. 97-verso e 100).É o relatório 

do necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.5. Pois bem.6. Tendo em vista que 

o denunciado foi procurado em todos os endereços fornecidos nos autos, 

e ainda, a certidão negativa da tentativa de sua última citação (fls. 50, 56, 

67, 85, 97-verso e 100), DEFIRO cota ministerial de fls. 75/77, por 

conseguinte, CITE-SE o denunciado Sérgio Moreira Tavares via editalícia 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

396 do CPP), oportunidade em que poderá arrolar testemunhas e juntar 

provas, tudo nos termos do art. 406 e seguintes do CPP, devendo constar 

no mandado citatório a informação ao denunciado de que se não possuir 

advogado, deverá declarar a este Juízo para que lhe seja nomeado 

Defensor Público.7. Superado o prazo da citação por edital, sem a 

apresentação de defesa pelo réu, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público.8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 17 de maio de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de junho de 2018

Maria Heloisa Micheloni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 87882 Nr: 3660-44.2013.811.0008

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:48290/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 3451-17.2009.811.0008

 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: MCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar o que 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 23582 Nr: 323-91.2006.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE FREITAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MENDES 

MORAGAS - OAB:92171/MG

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre a Impugnação a Execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126339 Nr: 4372-92.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FEITOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 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 a manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça: ERTIDÃO NEGATIVA

Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM Juiz de 

Direito da 1ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado, na cidade de Nova 

Olímpia, diversas vezes em dias alternados, assim sendo, Deixei de 

Proceder a Apreensão do Veículo Descrito no Mandado, em virtude de não 

encontrá-lo.

Certifico ainda, que fui informado pelo localizador da requerente, que o 

veiculo encontra-se na cidade de Cuiabá, em local não sabido. Razão pela 

qual faço devolução do presente na central de mandados.

 Barra do Bugres-MT., 11 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 3305-44.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Brescovi, ELIZANDRA BRESCOVIT, 

WILLIAN AUGUSTO BRESCOVIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:MT-13.462, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792, RAFAEL FERREIRA XALÃO - OAB:PR-39.088

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108970 Nr: 1124-55.2016.811.0008

 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: DILVA CIRILO DE FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92427 Nr: 2467-57.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genebaldo Firmino dos Santos, Paulo Cezar 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES - OAB:7819, FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - 

OAB:MT/20.581, JULIENE ARIANE MORREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/15.335, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - OAB:24432/O, 

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - OAB:MT/22.683, VERA LUCIA 

NOVAK GOMES - OAB:10886- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifestar -se em 10 dez dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 1004 Nr: 695-55.1997.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARTINS ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES 

- OAB:1906

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requeente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parterequerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 1631-16.2016.811.0008
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CARLOS DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31312 Nr: 5552-32.2006.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO GODA, 

para devolução dos autos nº 5552-32.2006.811.0008, Protocolo 31312, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81482 Nr: 3156-72.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 78).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109789 Nr: 1602-63.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340 A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face de Gildo da Silva Santos 

(qualificados nos autos).

 Às fls. 80/81, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE 

nº 10274, conforme certificado às fls. 82, a parte autora nada manifestou, 

assim decorrendo seu prazo legal.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face de Gildo da Silva Santos 

(qualificados nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135089 Nr: 1617-61.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMINIO COM 

RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA TITULARIDADE, proposta por 

MARLENE MARIA GIMENES em face de JOÃO GREGÓRIO DA SILVA 

(qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 05/16. Às fls. 26, fora 

ordenada a citação do réu e designada audiência de conciliação.

3. Às fls. 32 as partes entabularam acordo, requerendo sua homologação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, alternativa não resta 

senão o deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, 

inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107805 Nr: 415-20.2016.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REGINA DE ARRUDA NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.20. A correção 

monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das 

Súmulas 43 e 148 do STJ.21. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.22. Por 

exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome do Segurado: VILMA REGINA DE ARRUDA NUNES; 2. 

Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do 

benefício: 29/01/2018 (fl. 53/56); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo 

do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença. 23. Em relação aos honorários periciais 

arbitrados às fls. 46, anoto que os profissionais não encontram-se 

cadastrados no sistema AJG - Assistência Judiciária Gratuita Federal, 

razão pela qual determino a intimação do expert para que tome as 

providências pertinentes a fim de viabilizar o seu pagamento.24. Por força 

da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário.25. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 127855 Nr: 5288-29.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O

 publicação para advogado tomar conecimento de Certidão Negativa de 

Oficial de Justiça em relação as Testemunhas Cosmo de Lima da Silva e 

Cristiane Santiago, conforme transcrição a seguir: "[...] Certifico mais que 

deixei de intimar Cosmo de Lima da Silva e Cristiane Santiago em virtude 

dos mesmos terem se mudado dos seus respectivos endereços sem 

deixar o atual endereço a ninguém; assim sendo devolvo o referido 

mandado em cartório para os devidos fins."

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LEDJA DAYANE ARESTIDES DO CARMO (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14446927 ”Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias, ID do documento 

14427937 O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes 

da sentença ID do documento 14446927 ”Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-11.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14427898 ”Ante o exposto, acolho a presente 

impugnação e, com aparo no artigo 487, III, a, c/c artigo 924, II, todos do 

CPC, e julgo procedente o pedido formulado pela impugnante. Sem custas. 

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida e da 

requerente para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” .” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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GUIOMAR SANTOS 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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14446040 “ Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito.Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE..” .” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Comarca de Campo Novo do Parecis

Portaria

 PORTARIA Nº 044/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o Ato n. 616/2018-DRH em que a servidora MAYRA CORADI 

BRAGA foi nomeada para exercer efetivamente o cargo de Analista 

judiciário na Comarca de Campo Novo do Parecis,

 Resolve:

LOTAR a servidora MAYRA CORADI BRAGA, Analista judiciário, na 

secretaria da 1ª Vara, desta Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as 

disposições em contrario.

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de agosto de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80890 Nr: 1259-38.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ROBERTO SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento do impulsionamento 

de fl.62.2.Inexistindo manifestação do expert anteriormente nomeado, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, verificada a imprescindibilidade da 

realização de perícia média no presente feito e ponderando que a 

indicação do perito é de livre escolha do juiz quando na localidade não 

exista profissional especializado, diante da inércia do perito anteriormente 

designado, nos termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. 

Artur José Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) 

a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do 

CJF.3.Designo a perícia médica para o dia 06 de novembro de 2018, às 

13h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum. 4.O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas..6.Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.8.Apresentado o 

laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF. 9.Em seguida, 

manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.10.Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.11.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33189 Nr: 3219-73.2009.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, JCDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos Lock - OAB:16.828

 Ante o exposto, e por todos os fundamentos acima mencionados, 

estando o executado ciente de seu dever de proceder com o pagamento 

das pensões alimentícias, bem como aos valores vencidos durante a 

tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de JULIO CESAR VALLIATI, 

pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC.Sem 

prejuízo, DETERMINO a inclusão do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito face o débito em comento, nos termos do art. 528, § 

1º e 782, ambos do Código de Processo Civil. Assim, com fundamento no 

art. 517 do CPC, DEFIRO o protesto de decisão judicial e, em 

consequência, expeça-se certidão ao Cartório do 2º Ofício de Campo 

Novo do Parecis, contendo certidão judicial relativa à dívida ora cobrada 

representada pela decisão de fls. 82-84, com a devida atualização e a 

determinação para o devido protesto da mencionada dívida.Expeça-se 

mandado de prisão, no qual deverá constar o valor do débito atualizado 

até a data da expedição, bem como o valor da prestação mensal e a data 

de vencimento em face do executado.Proceda-se ao bloqueio judicial nos 

ativos financeiros do executado, via Sistema BacenJud, no valor 

correspondente ao débito alimentar.Consigne-se no mandado a 

advertência de que se tratando o requerido de preso civil, deverá ficar 

sob a responsabilidade direta da autoridade policial e mantido em separado 

dos demais detentos.Após o cumprimento do mandado de prisão civil, 

intime-se, imediatamente, Defensoria Pública e o Ministério Público para 

manifestar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101678 Nr: 2827-21.2018.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

2. INTIME-SE a exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

exequendo em 05 (cinco) dias.

3. Com a apresentação, CITE-SE o executado para, querendo, opor 

embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 910 

do CPC.

 4. Decorrido o prazo sem apresentação de embargos, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 5. Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

na forma do art.535, §3º, II do CPC.

6. Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

7. Cumpra-se.
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8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67682 Nr: 1617-71.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AINA TAINÃ MARTINS OLIVEIRA, APARECIDO CADETE 

BENTO, ROZENICE FRANCISCA DOS SANTOS, MARLY GOMES 

MACHADO, JOANA MARIA UREL, MARCIA PATRICIA DA SILVA, DELCI 

HITTINGER, APARECIDA GORETIMA VIEIRA, SILVANA DO CARMO 

GOMES, IVONETE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 14.Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.15.Intime-se.16.P.I.C.17.Apresentadas 

as contrarrazões, ou permanecendo inerte o apelado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao E.T.J. do Estado de Mato Grosso.18.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000454-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

LUIS CARLOS LORO (REQUERENTE)

HUMBERTO LUIZ KOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANO FROELICH MARTINS (REQUERIDO)

ROSANE OTT (REQUERIDO)

SANDRA D AVILA BITENCORT (REQUERIDO)

ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES (REQUERIDO)

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

FERNANDO TORRESON PAULINO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Primeira Vara da Comarca de 

Campo Novo do Parecis DECISÃO Vistos 1. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas apresentada pela Coprodia, Luis Carlos Loro e 

Outros. 2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de 

fundo que dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado 

pautam-se, essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as 

partes, de caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, 

segundo a ótica dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador. 3. 

Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida na 

peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores. 4. Ressalto que a 

presente medida visa a obtenção de provas para posterior acionamento 

judicial de cunho indenizatório pelos empregadores em face dos 

empregados, fundamentando-se na suposta existência de dano 

patrimonial. 5. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa 

disposição constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de 

vínculo empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual. 6. 

Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho. 7. Nesse 

sentido, segue a Jurisprudência Pátria: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS. 

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR. DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO 

ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. 1. A causa de pedir da ação de 

indenização movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado, o envio 

de e-mails alegadamente desabonadores à honra da sociedade 

empresária, refere-se diretamente à relação de trabalho ou, mais 

exatamente, ao seu rompimento. 2. Nos moldes de expressa previsão 

constitucional, que não distingue as ações de indenização ajuizadas pelo 

trabalhador daquelas movidas contra ele, a Justiça do Trabalho é a 

competente para conhecer e julgar as causas relacionadas à reparação 

de danos materiais e morais, cuja causa de pedir decorra diretamente do 

estabelecimento, manutenção ou extinção da relação de trabalho, sendo 

desimportante se o trabalhador é o autor ou o réu. Precedentes da 

Segunda Seção. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

do Trabalho. (CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 06/03/2018) PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO 

TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA 

POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, 

VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES 

SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ação de indenização por 

danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e 

sua enteada. 2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe 

apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também 

à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 3. O 

suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função 

de sua relação de emprego. 4. Com isso, a causa tem como fundamento 

atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência 

da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 5. Deve ser 

reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os 

autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, 

que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o 

desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a 

outra. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do 

Trabalho. (CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013) 8. E ainda segue o teor o 

Informativo de Jurisprudência 0518: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E 

JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATOS OCORRIDOS 

DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por ex-empregador cuja causa de pedir se refira a atos 

supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o vínculo laboral e 

em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013. 9. Assim, 

tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando a produção 

de prova oriunda da relação de emprego existente entre as partes, para 

propositura de ação indenizatória por danos causados pelo ex-empregado 

em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da competência é 

medida que se torna imperiosa. 10. Ante o exposto, com fulcro no disposto 

nos art.64, §1º do CPC e art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta 

Justiça para processar e julgar a presente ação e, em consequência, 

DETERMINO a remessa do presente processo à Justiça do Trabalho na 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. 11. P.I.C. 12. Preclusa a presente 

decisão, após procedidas as baixas e anotações de estilo, remetam-se os 

autos ao juízo competente. Campo Novo do Parecis/MT, 13 de agosto de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69086 Nr: 2614-54.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial de f. 276, determino a 

progressão do reeducando TIAGO PEREIRA DOS SANTOS ao regime 

semiaberto, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, 

ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta 

comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para 

ingresso do reeducando no referido regime:I - Permanecer em sua 

residência, localizada em Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e 

sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de 

folga;II - Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;III - 

Não se ausentar da comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização 

judicial;IV - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 

10 de cada mês;V - Não portar quaisquer tipos de armas;VI - Não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, 

boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;VII - Não praticar novos 

crimes, badernas, brigas ou arruaças;VIII - Não ingerir bebidas alcóolicas 

em local público, nem consumir ou usar drogas proibidas.Para tanto, 

DESIGNO audiência admonitória para fixação das condições impostas ao 

regime semiaberto para o dia 16 de agosto de 2018, às 18h30min, que 

será realizada na sala de audiência deste Juízo, devendo o reeducando 

comparecer, munido de documento pessoal e acompanhado de seu 

advogado e/ou Defensor Público.Deverá o(a) Oficial(a) de Justiça 

cientificar o recuperando no ato do cumprimento do alvará de soltura que 

o réu deverá comparecer na audiência ora designada, sob pena de 

ser-lhe decretada sua prisão.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64991 Nr: 3025-34.2013.811.0050

 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: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, DCCTEEL, BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, Gustavo Lima Santos - OAB:90392, 

Luciano Lima Santos - OAB:49283, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes para que, no prazo de quinze dias, se manifestem 

acerca do pleito ministerial que modifica, em partes, a transação formulada 

pelas partes, sob pena de aceitação tácita.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90916 Nr: 2372-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALINO PEREIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98553 Nr: 1368-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97435 Nr: 873-37.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIENE MAGRO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39591 Nr: 2944-56.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUBOZAN INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POPULAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA EGLAÍZE PINHEIRO 

CARDOZO SILVA - OAB:86.412/MG, SERGIO FERNANDO AMATA - 

OAB:28114/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 74-87 as partes apresentaram acordo para solução da presente lide.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O QUE CABIA RELATAR.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da composição amigável entre as partes acerca da dívida objeto da 

presente demanda, o acordo deve ser homologado para que produza 

seus regulares e jurídicos efeitos.

Como bem orienta a doutrina e jurisprudência, o acordo entre as partes, no 

decorrer do processo de execução, não dá ensejo à extinção do 

processo, mas a suspensão durante o período estipulado para o 

pagamento da transação, art. 922, do CPC.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo e determino a suspensão 
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da ação, com fulcro no artigo 922, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil até seu o cumprimento integral.

Intimem-se as partes a fim de que informem imediatamente quando do 

devido cumprimento das condições impostas no termos de acordo retro 

para a devida extinção do feito.

Sem prejuízo, anote no sistema Apolo o prazo da suspensão, findos os 

quais as partes deverão ser intimadas para, caso ainda não tenham feito, 

manifestarem-se quanto ao devido cumprimento do acordo entabulado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39861 Nr: 117-38.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. MORAES-ME, LUCIANE ANDRESSA 

MORAES, CLEO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração com efeitos 

infringentes e no mérito dou-lhes provimento parcial, a fim de que os autos 

não sejam encaminhados ao arquivo.Sem prejuízo, tendo em vistas as 

fundamentações acima expostas, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 

para que no prazo de cinco dias, indique bens passíveis de penhora em 

nome do executado, COMPROVANDO AS DILIGÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, sob pena de extinção do 

feito. Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via 

DJE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000429-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON HENRIQUE BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000429-84.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-91.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD FINGER (REQUERIDO)

OSCAR CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

SIRIKRIKRI (REQUERIDO)

LOJA USTOP III (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODOLFO CABRAL OAB - SP0168499A (ADVOGADO)

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO)

LUIZ VIEIRA OAB - SP0143095A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010302-91.2015.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo legal, e a parte executada devidamente intimada para cumprimento 

da r. decisão, não juntou nos autos o comprovante de pagamento. Nos 

termos do provimento 55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação 

da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito. Intimação ainda da parte autora 

para informar os dados bancários para transferência do valor depositado 

em conta judicial, conforme determinação deste Juízo. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAULIN SILVA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000120-63.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 13 de 

Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE MEDEIROS DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000014-38.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 13 de 

Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-56.2012.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PORTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANAS.COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010046-56.2012.8.11.0050 Nome: DANIELE PORTO DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua BELEM, 393 NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 
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- CEP: 78360-000 Nome: AMERICANAS.COM Endereço: Rua HENRY FORD, 

643, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06000-001 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte autora indicar o número da conta para ser 

transferido o valor depositado em conta judicial. Campo Novo do Parecis - 

MT, Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-39.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS MACHRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0018516A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010536-39.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 13 de 

Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000367-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES QUERENDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA OAB - PR06450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1000367-44.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

27/09/2018 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, 

acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação 

ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, 

Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000107-98.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhar a este Juízo, novo boleto, tendo em vista que o encaminhado 

anteriormente já se encontra com data de validade expirada. Campo Novo 

do Parecis-MT, Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Decisão

Autos n.º 1981-35.2017.811.0051 – Código 121801

Vistos.

(...)

Diante do exposto, especialmente pelo Laudo do Exame de DNA acostado 

aos autos, que exclui a paternidade vindicada por Joel Sousa Ambrózio, 

amparada pelo art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil, REJEITO a 

pretensão constante da inicial e por consequência, determino a extinção 

do feito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se este feito, mediante as 

cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intime-se e Cumpra-se.

Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRUZ DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000724-21.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes à qualidade de segurado, a incapacidade temporária 

ou permanente do Requerente, e ao atendimento à carência do benefício. 

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial. Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143071 Nr: 1781-91.2018.811.0051

 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: Sandra dos Santos Simplicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone da Silva Tenor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79184 Nr: 3995-31.2013.811.0051

 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: GISELA ROEDER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

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

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10192 Nr: 1771-38.2004.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudi Caetano Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 10 dias, querendo manifestar-se sobre a 

exceção de pre-executividade apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146106 Nr: 3096-57.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 24/09/2018, às 15hs20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35213 Nr: 1753-70.2011.811.0051

 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: Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

de Biodiesel Ltda, Luis Gustavo de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granule Exportadora e Importadora Ltda, 

Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Aquiles Tadeu Quatemozim - OAB:SP/121.377, 

GISELE VICENTE DE SOUZA - OAB:137.472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73065 Nr: 2053-95.2012.811.0051

 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: A.L. Supermercados Ltda, L.A. Supermercados Ltda, 

F.O. Supermercado Ltda ME, General Mills Brasil Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MACEDO MANSUR - 

OAB:21951, Noemia de Lacerda Schutz - OAB:4606-GO, Sergio 

Henrique de Barros Maciel El Hage - OAB:MT 5.703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, JULGO extinto o 

presente feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente do 

objeto.CONDENO as Recuperandas ao pagamento de eventual saldo de 

honorários do administrador judicial.EXPEÇA-SE ofício à Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso para que proceda à exclusão da expressão 

“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de todos os atos, contratos e documentos 

firmados pelas Recuperandas (art. 69 da Lei 11.101/05).EXPEÇAM-SE 

ofícios aos cartórios de protestos desta comarca e/ou de outra localidade, 

bem como o SPC/Serasa para que procedam ao levantamento de 

eventuais protestos e/ou negativação nos órgãos de proteção ao crédito 

do nome das Recuperandas, sócios e avalistas, em relação às dívidas que 

estiverem incluídas no plano de recuperação judicial;COMUNIQUE-SE a 

presente sentença ao Ministério Público, à Corregedoria-geral da Justiça, 

às Fazendas Públicas e demais órgãos públicos, para as providências 

cabíveis.ENCAMINHEM-SE cópias dos autos à Delegacia de Polícia desta 

Comarca a fim de que apurem eventual crime falimentar.CONDENO as 

Recuperandas ao pagamento das custas remanescentes.Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, e depois de cumpridas as providências 

determinadas, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

est i lo .Cumpra-se.  In t ime-se.  Expeça-se o  necessár io .À s 

providências.Campo Verde/MT, 01 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70148 Nr: 3028-54.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bonifácio de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 3028-54.2011.811.0051 - 70148

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Cooperativa de Credito de 

Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado, instituição financeira 

devidamente qualificada, em desfavor de Osmar Bonifácio de Oliveira 

Junior, igualmente qualificado, na qual a Parte Exequente informou aos 

autos composição amigável pedindo a homologação de acordo com a 

extinção do feito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Sem custas, nos termos do art. 90, § 3º do NCPC. Honorários conforme 

acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 01 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70338 Nr: 3217-32.2011.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. dos Santos Brustolin-ME, Luziana Alves 

dos Santos Brustolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura Carvalho Costa 

Dias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA, no prazo de 10 (DEZ) dias, para 

que indique bens da executada passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146646 Nr: 3287-05.2018.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Perreira - ME, Luiz Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

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 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139118 Nr: 10438-56.2017.811.0051

 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: Lucy Leiva Pezo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre ADM. ASSC. 

Do Vale do São Lourenço-Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUZA RUBIN - 

OAB:16490

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

OAB:13311/MT

 Autos n° 10438-56.2017.811.0051 - 139118

Embargos de Terceiro

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Embargante, na pessoa de sua ilustre Procuradora, para que 

se manifeste sobre a contestação apresentada pela Embargada, 

notadamente quanto ao suposto proveito da unidade familiar decorrente do 

negócio jurídico firmado por seu cônjuge.

Após, CONCLUSOS, inclusive para análise do julgamento imediato da lide, 

dada a falta de apresentação de rol de testemunhas (art. 677 do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94755 Nr: 2278-13.2015.811.0051

 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): Auto Posto Falcão Ltda, Sílvio Elias Zersi Soto, 

Maurício Elias Zersi Leiva

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUZA RUBIN - 

OAB:16490

 Autos n° 2278-13.2015.811.0051 - 94755

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a suspensão do feito em razão da oposição de embargos 

de terceiro, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que se manifestem quanto à pertinência da 

manutenção da penhora, indicando, em sendo o caso, outros bens à 

garantia do juízo.

Não havendo pedido de substituição da penhora, AGUARDE-SE o 

julgamento dos embargos de terceiro.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79638 Nr: 130-63.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubineia Caetano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

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

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito pela 

Requerente, de forma a atribuir ao Requerida o encargo de bem 

demonstrar a existência da conta corrente e do cheque supostamente 

emitido pela Requerente e devolvido por insuficiência de fundos.Anota-se, 

ainda, que a inversão dos encargos probatórios se limita apenas àquela 

questão da prova de existência do negócio jurídico questionado. As 

demais questões continuam regidas pela regra do art. 373, I, do 

NCPC.INTIMEM-SE as Partes para que tomem ciência da presente decisão, 

especialmente a Requerida, em favor de quem se reabre o prazo de 10 

(dez) dias para oferecimento de documentos, dada a alteração 

superveniente de seu encargo probatório.Na hipótese de apresentação de 

novos documentos, INTIME-SE o Requerente, na pessoa do ilustre 

Procurador, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre as 

provas produzidas.Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da 

pertinência do julgamento imediato da lide. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 de julho de 
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2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78340 Nr: 3201-10.2013.811.0051

 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: Paulo de Oliveira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto à petição do requerente, bem como para que requeira o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86643 Nr: 4375-20.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PAQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS - OAB:4.752/SP, ROBERTA SIMONE SERVELO DE 

FREITAS - OAB:49802, Sociedade de Advogados Pasquali, Parise e 

Gasparini Junior Advogados - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 Autos n° 4375-20.2014.811.0051 - 86643

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

O pedido de substituição de parte já havia sido deferido no despacho de 

1º de dezembro de 2017, razão pela qual não se repetiu a ordem depois 

da nova manifestação da Requerente.

De todo modo, não se procedeu à devida alteração no polo ativo desta 

ação de busca e apreensão.

Assim, DETERMINO a correção do polo ativo, nele fazendo constar Itapeva 

VII Multicarteira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados.

Após, INTIMEM-SE as Partes para que requeiram o que de direito.

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALDECIR DE SOUZA (EXECUTADO)

CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES (EXECUTADO)

IARA MARIA MOMBACH (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a diligência na 

zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de 

mandado de citação e penhora. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 13 

de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78345 Nr: 3206-32.2013.811.0051

 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: Meire Braz do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Processo nº 3206-32.2013.811.0051 - Cód. 78345

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelos credores (art. 523, NCPC), sob pena 

de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE os 

exequentes para que acostem aos autos planilha atualizada de seus 

créditos, já com a incidência da multa e dos honorários advocatícios acima 

mencionados e, não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem 

necessários ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do 

NCPC. O Sr. Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e 

opor, já no auto de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e 

ss, todos do NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÃO, ainda, os exequentes providenciarem, independente de 

mandado judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro 

competente, para fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 

do NCPC), bem como requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 

do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.
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CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 20 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20722 Nr: 3062-68.2007.811.0051

 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: Renato Di Loreto, Laura Cirino Zandonadi Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 Processo nº 3062-68.2012.811.0051 - Cód. 20722

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pela credora (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE a exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, a exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 19 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 3196-27.2009.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karolaine F. de Freitas - 

OAB:10.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Processo nº 3196-27.2009.811.0051 - Cód. 29108

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE o exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, o exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 19 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3205-86.2009.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Stechow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 
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OAB:3.610/MT

 Processo nº 3205-86.2009.811.0051 - Cód. 29102

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE o exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, o exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 19 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34359 Nr: 898-91.2011.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCL, SACCL, SCC, FCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josival José dos Santos - 

OAB:11.669-B, Valdomiro de Moraes Siqueira - OAB:3575/B-MT

 Autos n° 64-88.2011.811.0051 – 33520 / 898-91.2011.811.0051 - 34359

Divórcio litigioso e execução de alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Sherilene Campos Cabeleira Lacerda, devidamente qualificada, ajuizou 

ação de divórcio litigioso e execução de alimentos em face de Nilson 

Azambuja Lacerda, igualmente qualificado.

Durante o trâmite da ação código 33520, em audiência, as Partes 

compuseram amigavelmente a lide em relação ao divórcio, guarda e visita 

dos menores (fls. 67/68, código 33520).

 Depois, as Partes noticiam novo acordo que abrange os feitos em 

questão (códigos 33520 e 34359) e, também, a ação anulatória código 

108553, execução extrajudicial código 71537 (Comarca de Poconé - MT) e 

ação penal código 74971, em que os terceiros LUZIA MARIA DE 

AZAMBUJA, AILTON AZAMBUJA LACERDA, VANILTON AZAMBUJA 

LACERDA, EVAIR FERREIRA DE SOUZA LACERCA, ROMEY ATAIDE 

CABELLEIRA e MARIA UZABEK CAMPOS CABELLEIRA figuram como 

anuentes (fls. 562/571 – código 33520 e fls. 181/191 – código 34359).

 O acordo em questão foi retificado (fls. 574/578, código 33520).

 Ato contínuo, o Ministério Público manifesta favorável aos itens 06 e 07 de 

fls. 562/573, que trata da guarda e visita aos filhos menores e, lado outro, 

discorda do ajuste quanto aos alimentos (fls. 581 e 597 - código 33520 / 

fls. 199, código 34359).

Assim, diante da existência de inconsistências, fora ordenada a intimação 

das Partes para apresentação de anuência de Aécio e Zaira quanto à 

forma de disposição do imóvel matrícula nº 3.920 do CRI local, bem como 

do saldo atualizado da dívida de alimentos discutida na execução código 

34359 (fls. 586/587, código 33520).

Novamente aos autos, as partes retificam/aditam o acordo, pugnando por 

sua homologação e extinção do feito (fls. 574/578, 588/592, 593/594 e 

598/599, Código 33520).

É o relato do necessário. Decido.

De proêmio, antes mesmo de adentrar no mérito da pertinência ou não da 

homologação do estabulado entre as partes, destaca-se que o juiz não 

está vinculado ao parecer ministerial. Como se sabe, o convencimento do 

magistrado decorre da análise livre das questões que gravitam em torno 

da demanda.

Essa perspectiva se faz importante porque, para o Ministério Público, 

indispensável à prova do cumprimento dos itens 3 e 5 do ajuste firmado 

entre as Partes, para só então restar homologado judicialmente.

 Para superar tal questão, mostra-se necessária a identificação das 

pretensões das Partes no que diz respeito aos alimentos.

Neste ponto, cabe registrar que os envolvidos convencionaram que a 

dívida alimentar seria quitada mediante a dedução do valor de R$ 

40.000,00, pertencentes a Sra. Luzia Maria de Azambuja, avó paterna dos 

menores, depositados judicialmente a título de pagamento do arrendamento 

de uma área objeto de discussão nos presentes autos. Ajustaram, 

também, que um imóvel urbano adquirido pelo casal na constância da 

união, ainda registrado em nome dos antigos proprietários, seria 

transferido aos alimentados.

 Nota-se, de pronto, que mesmo diante da ausência de cálculo atualizado 

do débito alimentar, a julgar pelo fato de que o imóvel a ser transferido 

para os filhos está localizado em área nobre desta urbe, somado ao valor 

a ser reservado do arrendamento, tem-se que a homologação do ajuste 

não resultará em renúncia de parte da dívida alimentícia.

Deve ser assinalado também que, diante das informações indicadas no 

extrato de fls. 596 da ação de divórcio, o valor depositado judicialmente 

supera o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de forma a 

tornar-se desnecessária a prova do pagamento pela Sra. Luzia Maria de 

Azambuja, posto que serão liberados por este juízo diretamente à genitora 

dos menores. De igual modo, tem-se que o último aditivo foi assinado pelo 

arrendatário e antigo proprietário do imóvel urbano, logo, presumida sua 

anuência com a transferência do bem registrado em seu nome aos 

menores.

Outrossim, vislumbra-se que no derradeiro aditivo do acordo as partes 

convencionaram que, a exceção do montante da dívida alimentar, os 

demais valores depositados nos autos seriam destinados a Sra. Luzia e 

não mais liberados na proporção de 50% para cada litigante, como 

estabelecido inicialmente entre as partes. Logo, não há falar em 

insuficiência de valores para quitação do montante devido aos filhos 

menores.

Em arremate, imprescindível consignar que o pagamento dos alimentos 

relacionado no presente acordo se refere as parcelas devidas até a data 

de sua assinatura, portanto, eventuais débitos posteriores poderão ser 

exigidos pelos menores, observada a redução de seu valor para 65% do 

salário mínimo ajustada na cláusula 6, de fls. 565.

Assim é que, apesar da manifestação ministerial, pelas razões já 

externadas, não se vê prejuízo aos interesses dos menores.
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De outro viés, cumpre anotar que este Juízo não possui competência para 

deliberar acerca dos itens 09 e 12, pois se refere a processo que tramita 

perante o Juízo da Comarca de Poconé – MT (código 71537) e ao Juízo 

Criminal desta Comarca (código 74971).

Decido.

Pelo exposto, HOMOLOGO o ajuste (e respectivos aditivos) celebrado 

pelas Partes, na forma do art. 487, III, “b” e art. 924, III, ambos do Código de 

Processo Civil, dando à lide resolução de mérito.

Via de consequência, ante o teor da cláusula 10 do acordo (fls. 566), 

REVOGO a prisão civil do executado, devendo ser expedido 

CONTRAMANDADO de prisão.

DETERMINO o levantamento do montante depositado nos autos, mediante 

transferência da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor 

dos menores, observada a conta indicada por sua representante legal, 

direcionando-se o saldo remanescente à LUZIA MARIA DE AZAMBUJA.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, nos autos 

do processo nº 1675-48.2011.811.0028, código 71537, encaminhando-lhe 

cópia da presente sentença homologatória, bem como do instrumento de 

acordo e seus aditivos.

 De igual modo, TRANSLADE-SE cópia dos documentos acima referidos 

para os autos da ação anulatória de venda de ascendente para 

descendente, código 108553.

 DETERMINO, também, a baixa das constrições, restrições e/ou bloqueios 

realizadas nos autos.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Campo Verde/MT, 02 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137171 Nr: 9393-17.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Almandes França Cambraia

 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:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora a fim de apresentar 

IMPUGNAÇÃO quanto à contestação de ref. 22, no prazo de 15 (quinze) 

dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144241 Nr: 2357-84.2018.811.0051

 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: Itallo Kairon Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Club Administradora de Cartões de Crédito 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2153 Nr: 350-52.2000.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Montagnini Berteli Marsaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de GILMAR ANTONIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Hyppolito - 

OAB:101586/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Marino do Souto 

Brites - OAB:73.356-SP

 INTIMO o advogado da parte autora para providenciar as cópias e 

recolher as custas para autuação e autenticação dos formais de partilha, 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146193 Nr: 3119-03.2018.811.0051

 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: Silço Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para apresentar 

sua Impugnação à Contestação ofertada pela parte requerida na Ref. 09, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127942 Nr: 4723-33.2017.811.0051

 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: Vilmor Weissmuller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5.308/A

 INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar a devida Impugnação à Contestação 

ofertada pela parte requerida na Ref. 18.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000829-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZALTINO MEIRA DIAS JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1000829-32.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 12962165), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. O Embargado deverá 

acostar aos autos o comprovante de pagamento do valor do acordo. 

Nesta data será feita efetuado o levantamento da restrição de circulação 

(RENAJUD - ID 11136995), incidente sobre o veículo objeto da discussão 

judicial. Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Certificado o trânsito 

em julgado, traslade-se cópia do acordo acostado ao ID 12962165 e da 

presente sentença aos autos nº 1000405-87.2017.8.11.0051 e 

1001349-89.2017.8.11.0051, ambos em trâmite neste juizado especial. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 
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providências. Campo Verde-MT, 03 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001240-41.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do art. 319, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos comprovantes de endereço em seu nome 

ou documento que comprove o vínculo com terceiro, bem como os 

documentos pessoais do autor, sob pena de indeferimento, conforme 

parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. Após, sanada a 

omissão, volvam os autos conclusos para analise do pedido de tutela de 

urgência. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 30 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DELMONDES SOARES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 01/10/2018 às 13h00min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MARTINS GRANADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 01/10/2018 às 10h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MARTINS GRANADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/10/2018 às 09h00min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 01/10/2018 às 10h20min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 01/10/2018 às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 01/10/2018 às 14h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 01/10/2018 às 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-78.2017.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDINES TRINDADE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000937-27.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “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. § 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. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá comprovar a existência e 

a regularidades da prestação de serviços contratados. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 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. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento parcial do pedido 

liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No que se 

refere ao periculum in mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer 

sérios prejuízos, caso tiver que aguardar até o final do processo para ver 

sua pretensão satisfeita, e ter o seu nome incluído em órgãos de restrição 

ao crédito por dívida, à priori, indevida. Chega-se, assim, ao segundo 

requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, o Requerente afirma 

que foi adquirir produtos junto ao comércio local e teve seu crédito 

negado. Após efetuar uma consulta ao junto Serasa visualizou que seu 

nome estava negativado por uma dívida junto a empresa Embratel no valor 

de R$ 84,88 (oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Informa 

ainda, que entrou em contato com a Requerida (protocolo 
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2018.682.719.603) e foi informado pela atendente que a negativação se 

deu por um erro, mas que o nome do Autor seria retirado dos cadastros 

de proteção ao crédito, contudo até a presente data a empresa não 

cumpriu com o combinado e nome do autor continua negativado, o que 

vem lhe trazendo aborrecimentos. Diante da situação ora narrada, a 

Requerente pugna pelo deferimento de tutela de urgência para que a 

Requerida proceda o cancelamento da dívida no valor de R$ 84,88 (oitenta 

e quatro reais e oitenta e oito centavos) e exclua o nome do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA. Logo, entendo verossímeis 

as alegações do Autor, merecendo acolhimento o pleito liminar 

parcialmente no tocante a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, a negativa ainda que desacompanhada da prova respectiva, face 

à dificuldade de demonstração ínsita aos fatos negativos, deve ser tida 

como bastante para o deferimento da liminar. Isso porque, presumindo-se 

a boa fé do litigante, e de tão absurda a ideia de que alguém negasse a 

celebração de um contrato apenas para ver o outro contratante, 

demonstra o oposto através de simples apresentação dos instrumentos 

assinados, torna-se plausível a afirmativa do Requerente. Vale ressaltar, 

de outra banda, que o ilustre Causídico do Reclamante jamais apoiaria tão 

odioso estratagema apenas para vencer o pedido liminar, sendo certo que 

o desmonte da tese, implicaria, indubitavelmente, na revogação da liminar 

e, também, na condenação da parte nas penas relativas à litigância de 

má-fé. Quanto ao pleito de exclusão do débito no valor de R$ 84,88 

(oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) entendo que cuida-se de 

matéria exclusivamente de mérito, o que não se mostra recomendável 

nessa fase inicial, sem que seja possibilitado o contraditório á promovida, 

razão pela qual a medida não se revela imprescindível a fim de evitar 

qualquer dano. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante, para determinar que a Requerida proceda a 

RETIRADA do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, até 

ulterior decisão desse juízo. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Proceda ao 

cancelamento da audiência agendada para 13.08.2018 às 14h, por não 

haver tempo hábil para cumprimento. Após determino que a secretária 

agende uma nova data para realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 13 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARIA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000993-60.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “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. § 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. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 
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direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo 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. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder 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. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

por dívida da Requerida em 06.08.2016 e por várias outras pendências 

financeiras, sendo uma anterior e posteriores, presumindo a inexistência 

de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo 

necessário para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Diante da proximidade da 

audiência, impossível a citação da Reclamada, devendo ser 

REDESIGNADA. CITE-SE o Reclamado para que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando a advertência 

prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que 

também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o advogado do 

Autor. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 13 de agosto de 2018.. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27485 Nr: 1354-10.2011.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Nascimento das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Moraes Preto, Sira Francisca de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:OAB/MT 10.911-B

 Vistos.

Juntados os extratos requeridos às fls. 267.

Manifestem-se as partes sobre os quais, em 10 (dez) dias, 

sucessivamente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50344 Nr: 1927-09.2015.811.0029

 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): Alisson Piacentini, Suzana Fatima de Camargo, 

Olavo Augusto Toneli, SERGIO PIACENTINI, LORENI FATIMA TONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:OAB/MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos.

Julgados os embargos, prossiga-se a execução.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53828 Nr: 571-42.2016.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:OAB/MT 16555-A

 Isto posto, julgo parcialmente procedentes os embargos à execução com 

fulcro no artigo 487, I, do NCPC, para: a) determinar o afastamento da 

capitalização mensal dos juros, conforme consta na planilha que instrui a 

inicial da execução apensa; e b) afastar a comissão de permanência Pela 

sucumbência recíproca, as custas serão rateadas entre as partes.Fixo os 

honorários em 10% do valor do proveito obtido pela parte embargante. 

Sem honorários à embargada, dado que sequer se deu ao trabalho de 

impugnar os embargos.PRIC.Prossiga-se a execução com base nos 

parâmetros fixados nestes embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46016 Nr: 2009-74.2014.811.0029

 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): ELISSANDRO SCAPINI, OSVALDO SCAPINI, 

MARIA INÊS SCAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Intime-se o exequente para que dê prosseguimento à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55958 Nr: 1803-89.2016.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSANDRO SCAPINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução, na qual a devedora postula redução 

do valor da dívida, justiça gratuita, e prova pericial.

Com efeito, acerca da justiça gratuita, verifico que o autor tem negócios 

imobiliários em diversos imóveis – matrículas 45528 (Barra do Garças), e 

14658, 317, 16809, 15646 e 9469 em Canarana (CRI local).

Ostenta ainda "vida boa" em seu “facebook” – piscinas, cavalos, 

pescarias, carro de alto padrão com varas de pescar, enfim vida regalada.

Portanto (vide prints), quem tem tantos negócios imobiliários e vida 

regalada e ostentada pode pagar as custas e despesas processuais, já 

que a Justiça é Gratuita aos que dela necessitarem e comprovarem (CF, 

5º, LXXIV).

Posto isso, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, devendo a requerente 

emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.

Caso regularizada a questão do pagamento das custas, venham-me 

conclusos para apreciação do pedido de realização de perícia por parte 

da requerente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 3359-92.2017.811.0029

 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: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cobrança proposta por AGRO ARAGUAIA COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS em face de FLAVIO LEOPOLDO BREITEMBACH, 

ambos qualificados nos autos.

 Nas fls. 38/39 as partes peticionaram informando que entabularam 

acordo, requerendo a homologação.

 No caso em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições 

do acordo que pretendem seja homologado.

 O art. 840 do Código Civil estabelece que:

 É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

 Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação.

 Destarte, a homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser 

feita única e exclusivamente por sentença, para que se torne um título 

executivo judicial.

 No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no 

litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação do 

judiciário na solvência da demanda.

 Portanto, a homologação do acordo é medida que se impõe e, acaso haja 

o seu descumprimento, caberá ao prejudicado requerer a continuidade 

sincrética do processo pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar 

o processo de execução cabível.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fls. 38/39 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

 Custas e honorários conforme o entabulado entre as partes.

 Proceda-se com a baixa em eventuais penhoras.

 Após as anotações de praxe, arquive-se

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63954 Nr: 3219-58.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZELINO RODRIGUES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos,

 Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por DEUZELINO RODRIGUES 

PIRES me face de IRANA PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados.

 Nos autos da ação de execução apensa, foi noticiado pelas partes a 

composição amigável, bem como o cumprimento do acordo.

 Assim, o presente feito, diante do acordo formalizado nos autos em 

apenso, perdeu seu objeto, eis que foi dada solução as demandas em 

andamento.

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

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

 Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

Após, com o trânsito em julgado, independente de novas deliberações, 

arquive-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 2365-64.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILINO RODRIGUES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT

 Vistos,

 Considerando a informação nos autos quanto ao cumprimento integral do 

acordo homologado em decisão de fls. 26, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

 Havendo a renúncia do prazo recursal, após as anotações de praxe, 

arquive-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3803 Nr: 1017-07.2000.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa da Silva Sandoval

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos, etc.

 Em que pese a parte exequente ter trazido aos autos o cálculo atualizado 

do débito, de uma simples análise dos documentos acostados nas fls. 

169/171, percebe-se que não fora procedido o abatimento dos valores já 

pagos, conforme levantamento de fls. 135.

 Assim, intime-se a exequente para que traga aos autos o cálculo 

atualizado com os devidos abatimentos supramencionados.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55670 Nr: 1632-35.2016.811.0029
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASSI SCHMIDT WEIRICH, COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS RONCADOR EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11954-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, quedou-se inerte, 

arquivem-se os autos, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da 

parte.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 993-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER CRISTINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, IVO PEREIRA - OAB:143801, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro T. Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução pelo BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS 

S/A em face de JENNIFER CRISTINA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Nas fl. 86 as partes peticionaram informando que entabularam acordo, 

requerendo a homologação. .

 No caso em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições 

do acordo que pretendem seja homologado.

 O art. 840 do Código Civil estabelece que:

 É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

 Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação.

 Destarte, a homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser 

feita única e exclusivamente por sentença, para que se torne um título 

executivo judicial.

 No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no 

litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação do 

judiciário na solvência da demanda.

 Portanto, a homologação do acordo é medida que se impõe e, acaso haja 

o seu descumprimento, caberá ao prejudicado requerer a continuidade 

sincrética do processo pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar 

o processo de execução cabível.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 86 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

 Custas e honorários conforme o entabulado entre as partes.

 Proceda-se com a baixa em eventuais penhoras.

 Após as anotações de praxe, arquive-se

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52583 Nr: 3137-95.2015.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: NELSON REYS

 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:

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos à parte executada para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 36/47, referente aos valores pendentes de pagamento.

Sem prejuizo, diga a parte exequente, com urgência, quanto a implantação 

do benefício do executado, uma vez que há indicios da não implantação 

até a presente data.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60166 Nr: 1113-26.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHMDC, MEM, VRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhennifer Thais de Souza 

Alves - OAB:22184-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

 Intimem-se as partes para manifestação quanto ao cálculo apresentado 

às fls. 36/38.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 2307-61.2017.811.0029

 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: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 04 de setembro de 2018 às 

12h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22912 Nr: 717-93.2010.811.0029

 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: Almeri Koch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

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

OAB:261030/SP/13842, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, 

Sandro Pissini Espídola - OAB:6817/MS-198040S

 Vistos,

 Considerando que o Supremo Tribunal Federal validou o acordo firmado 

entre Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral 

da União (AGU), o Banco Central (Bacen), o Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo), 

sobre os planos econômicos Bresser de 1987, Verão de 1989 e Collor 2 

de 1991, intimem-se as partes para eventual adesão voluntária ao acordo 

que deverá ser feita através do site www.pagamentodapoupanca.com.br.

 Em caso de adesão, as partes deverão comprovar a habilitação nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60200 Nr: 1129-77.2017.811.0029

 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: Enésio Delatóre da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU - 

OAB:OAB/MT 2360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que em decisão de fls. 

250/251, este juízo determinou que o autor promovesse o pagamento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, conforme estabelece o art. 321, caput, c/c 

art. 290 do NCPC.

Contudo, devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o 

prazo para se manifestar acerca da referida decisão, conforme certidão 

de fls. 254.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o parágrafo único do artigo 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do NCPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321 c/c art. 290, ambos do NCPC.

Custas pelo requerente.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60336 Nr: 1209-41.2017.811.0029

 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: GLECI JANTSCH SCHLEMMER, Ilse Fleck Zenaro, 

Samuel Luis Hepp, Mariana Cristina Zuim Ramos, MARIA INÊS MATIELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47688 Nr: 409-81.2015.811.0029

 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: RAFAELA ZELINA GOMES WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoveral Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos,

 Considerando que foram opostos embargos de declaração e, tendo em 

vista que seu possível acolhimento acarretará efeitos infringentes, 

alterando, assim, a decisão embargada, nos moldes do artigo 1.023, §2º, 

intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, com a vinda da manifestação ou decorrido in albis o prazo supra, 

tornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 1361-26.2016.811.0029

 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: Neusa Castilho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRIQUE QUEVEDO BRANCO, DELIRIA 

SCHUCH BRANCO, Nilva Duncke, Maria Amélia Dedone Costa, Caixa de 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MASSAE NAKAZAWA 

- OAB:OAB/PR 59.417, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37007

 Vistos, etc.

 Defiro a produção da prova testemunhal em audiência de instrução e 

julgamento requerida pela parte. Para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018 às 12h30min 

(horário oficial de Mato Grosso).

Determino às partes que, no prazo de 15 (quinze) dias, depositem em 

cartório o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida 

peça constar o nome, a profissão, o estado civil, a idade, número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade, a endereço completo da residência e do local de trabalho da 

pessoa que se visa o testemunho, nos termos do que preconiza o artigo 

450 do Novo Código de Processo Civil.

Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 

não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza.

No referido rol deverá a parte especificar se deseja ou não que as 

testemunhas sejam intimadas por meio de oficial de justiça, sendo que o 

silêncio será entendido como a desnecessidade de intimação oficial (artigo 

455, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil), passando esta corte 

a inferir que a parte conduzirá a testemunha à audiência 

independentemente de intimação. Será presumido que a parte desistiu da 

oitiva da testemunha que não trouxer à audiência, quando expressamente 

dispensar a intimação por oficial ou quedar-se silente quanto à tal 

necessidade.

Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil.

Às providências.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 369-94.2018.811.0029

 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: Celso Luiz Milani

 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:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 28.08.2018 às 13h30min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22614 Nr: 419-04.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO, Elizabeth Stamato 

Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos etc.

 Defiro o pedido retro.

 Proceda-se, com a busca pelo sistema RENAJUD para localização de 

veículos em propriedade da parte executada, sendo esta exitosa, 

proceda-se com a juntada da restrição efetivada, expedindo-se o 

necessário para devida penhora e avaliação dos bens constritos.

 Aguarde-se os autos em gabinete a juntada da resposta da pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD.

 Em caso de diligência positiva, intime-se o devedor para que, querendo e 

no prazo de 15 (quinze) dias, oponha embargos.

 Decorrido o prazo, não havendo interposição de embargos, sendo 

certificado, abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

 Em caso de resposta negativa, intime-se a exequente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46830 Nr: 2617-72.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Pereira Faria, Agrícola Lopes 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, José Henrique Silva Vigo - OAB:17074-A MT, LEONNARDO 

AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - OAB:14833/O, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11.405/MT

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de adjudicação do bem (fls. 156), manifeste-se 

a Exequente sobre a petição de fls. 169/170 das Executadas, em 15 

(quinze dias).

Após, conclusos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000209-52.2018.8.11.0029

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:

ELIANE FELIPE BERNARDIS (RÉU)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (RÉU)

DIRCEU OSTROSKI (RÉU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (RÉU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA AV. - TELEFONE: ( ) Processo n. 

1000209-52.2018.8.11.0029 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS, 

ELIANE FELIPE BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA APARECIDA 

KOTOVSKI C E R T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e do item 

7.3.3 do Provimento nº 056/2007-CGJ certifico que, encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de matéria de imprensa para 

intimar o procurador da parte Exequente à comprovar no prazo de 05 

(cinco) dias as guias pagas para distribuição da carta precatória no Juízo 

deprecado da Comarca de Querência/MT, com a máxima urgência. 

Canarana, 13 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50416 Nr: 1977-35.2015.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVHDF, RMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224

 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) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador GABRIELA NARDÃO, para que se manifeste, 

no prazo legal, acerca da Carta Precatória devolvida sem o devido 

cumprimento, encartada às fls. 36/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 1097-09.2016.811.0029

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS RONCADOR 

EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador ELSON DUQUES DOS SANTOS, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN

CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES, para que se manifeste nos 
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autos, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41004 Nr: 2296-08.2012.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO NASCIMENTO FEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT).

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68439 Nr: 2611-26.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CARRIJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fatima Suely Rmalho dos 

Santos Corbelino - OAB:5.037

 Vistos,

 1. Recebo a guia de execução no estado em que se encontra.

2. Dê-se vista dos autos ao d. representante do Ministério Público para 

tomar ciência da guia de execução penal, nos termos do art. 106, §1º, da 

Lei n.º 7.210/84, bem como para manifestar-se no que entender de direito.

3. Após, dê-se vistas a defesa, para manifestar-se no que entender de 

direito.

4. Cumpridas as formalidades supra, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64833 Nr: 18-24.2018.811.0029

 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): VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA, LEANDRO 

AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SILVA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MACKSON DOUGLAS BOABAID DE 

SOUZA - OAB:20201/O, Rodrigo Luiz Ferreira - OAB:20.452/0, Taís 

Boeira do Nascimento Silva - OAB:21485/O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Réu Leando Augusto 

Marinheiro dos Santos na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) 

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA e Rodrigo Luiz Ferreira, via 

DJE, para, no prazo legal, apresentar sua Defesa Prévia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-54.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000086-54.2018.8.11.0029 Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO RITO SUMÁRIO 

proposta por ANTONIO CARLOS DE SOUZA em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. Em síntese aduziu a parte Requerente que foi constituído pela 

Requerida para promover a defesa do Banco Réu em Ação de Execução e 

em virtude de resilição unilateral do contratante, foi determinado a sua 

exclusão, contudo não recebeu seus honorários. As partes Requeridas 

apresentam versão diferente, confessando a contratação; porém 

divergindo em vários pontos, v.g. o preço fixado à título de honorários e 

como serão pagos quando implementadas as condições contratuais para 

tanto. Resta nítido nos autos que estão sendo cobrados honorários 

sucumbenciais, em razão da atuação do d. Causídico, ora parte 

Requerente, cujos valores não estão definidos. Nesse interim, ressalto 

que há diferenciação entre a ação de arbitramento de honorários 

advocatícios e a mera cobrança de honorários, sendo naquela flagrante a 

complexidade da causa, pela presumível e certeza da necessidade de 

perícia, o que não coaduna com o rito do Juizado Especial. Logo, esta 

Justiça especializada se torna incompetente para apreciar o mérito do 

caso litigado, ante a patente complexidade da matéria. E, neste mesmo 

sentido o E. STJ já se manifestou, consoante decisão abaixo ementada: 

Processo civil. Recurso especial. Ação de arbitramento de honorários 

advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial. Complexidade 

da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. 

Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos 

juizados especiais. Definição da competência do juízo cível para o 

julgamento da matéria. […] A ação de arbitramento de honorários 

advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários. Nesta, 

o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a 

condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito 

aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que 

se faz, muitas vezes, mediante perícia. A ação de arbitramento, portanto, 

não se confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra 

previsão no art. 275, inc. II, do CPC. Disso decorre que não há previsão 

expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa. 

Além disso, a provável necessidade de perícia torna o procedimento da 

ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados 

Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 

633.514/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ 

Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 248 - grifo nosso) Conforme destacado 

supra, no presente caso não há um valor pacificado a título de honorários, 

sendo imprescindível seu arbitramento ante a clara divergência presente 

nos autos. Nesta esteira do entendimento acima destacado, a ação de 

arbitramento não se confunde com a ação de cobrança de honorários, de 

modo que a primeira não encontrava previsão no art. 275, II da Lei nº 

5.869/73 (antigo Código de Processo Civil, vide artigo 1.063/2015[1]), e 

que a necessidade de perícia torna seu procedimento incompatível com a 

disciplina dos Juizados Especiais. Ex positis, OPINO PELO EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95 Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Submeta-se o presente Projeto de Sentença ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e eventual homologação. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 13 de julho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito [1] Art. 1.063. Até a edição de lei 

específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei no 9.099, de 26 

de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e 

julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 

11 de janeiro de 1973.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-54.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000086-54.2018.8.11.0029 Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO RITO SUMÁRIO 

proposta por ANTONIO CARLOS DE SOUZA em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. Em síntese aduziu a parte Requerente que foi constituído pela 

Requerida para promover a defesa do Banco Réu em Ação de Execução e 

em virtude de resilição unilateral do contratante, foi determinado a sua 

exclusão, contudo não recebeu seus honorários. As partes Requeridas 

apresentam versão diferente, confessando a contratação; porém 

divergindo em vários pontos, v.g. o preço fixado à título de honorários e 

como serão pagos quando implementadas as condições contratuais para 

tanto. Resta nítido nos autos que estão sendo cobrados honorários 

sucumbenciais, em razão da atuação do d. Causídico, ora parte 

Requerente, cujos valores não estão definidos. Nesse interim, ressalto 

que há diferenciação entre a ação de arbitramento de honorários 

advocatícios e a mera cobrança de honorários, sendo naquela flagrante a 

complexidade da causa, pela presumível e certeza da necessidade de 

perícia, o que não coaduna com o rito do Juizado Especial. Logo, esta 

Justiça especializada se torna incompetente para apreciar o mérito do 

caso litigado, ante a patente complexidade da matéria. E, neste mesmo 

sentido o E. STJ já se manifestou, consoante decisão abaixo ementada: 

Processo civil. Recurso especial. Ação de arbitramento de honorários 

advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial. Complexidade 

da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. 

Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos 

juizados especiais. Definição da competência do juízo cível para o 

julgamento da matéria. […] A ação de arbitramento de honorários 

advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários. Nesta, 

o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a 

condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito 

aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que 

se faz, muitas vezes, mediante perícia. A ação de arbitramento, portanto, 

não se confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra 

previsão no art. 275, inc. II, do CPC. Disso decorre que não há previsão 

expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa. 

Além disso, a provável necessidade de perícia torna o procedimento da 

ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados 

Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 

633.514/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ 

Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 248 - grifo nosso) Conforme destacado 

supra, no presente caso não há um valor pacificado a título de honorários, 

sendo imprescindível seu arbitramento ante a clara divergência presente 

nos autos. Nesta esteira do entendimento acima destacado, a ação de 

arbitramento não se confunde com a ação de cobrança de honorários, de 

modo que a primeira não encontrava previsão no art. 275, II da Lei nº 

5.869/73 (antigo Código de Processo Civil, vide artigo 1.063/2015[1]), e 

que a necessidade de perícia torna seu procedimento incompatível com a 

disciplina dos Juizados Especiais. Ex positis, OPINO PELO EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95 Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Submeta-se o presente Projeto de Sentença ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e eventual homologação. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 13 de julho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito [1] Art. 1.063. Até a edição de lei 

específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei no 9.099, de 26 

de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e 

julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 

11 de janeiro de 1973.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-97.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (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 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, as decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Deste modo, intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, à 

expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 31 de julho 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: 1000095-16.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO)

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT0013215A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CORDOVA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000095-16.2018.8.11.0029 Dispensado o relatório em face 

do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Pela análise dos autos, 

verifica-se que a parte demandante informa e requer a desistência no 

prosseguimento da ação. As regras processuais do artigo 485, III e § 4ºdo 

NCPC, sobre a desistência contêm tratamento diferente conforme o 

momento processual em que ocorre, sendo até o prazo para a resposta 

ato unilateral do autor e, após, ato bilateral, que não prescinde da 

anuência do demandado. Porém, no procedimento diferenciado dos 

Juizados Especiais não se aplicam tais normas, podendo o Autor desistir 

da ação a qualquer tempo, sem anuência da parte Ré, mesmo após 

citação e apresentação de defesa, até porque nenhum prejuízo advém 

para o réu, vez que, mesmo vencedor não poderia postular honorários da 

parte contrária, consoante disposição da Lei nº 9.099/95. Neste sentido 

orienta o Enunciado nº 90 FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil Processual Civil. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 17de julho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000071-85.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifica-se que 

consta a informação do total cumprimento da obrigação que foi objeto 
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desses autos, razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão a de 

julgar extinto por sentença o processo. Isso posto, uma vez satisfeita a 

obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo 

Civil. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 17 de 

julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZERIAL PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISSOL RIVERA IRINEU OAB - GO28204 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, as decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Deste modo, intime-se o 

requerido para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, à 

expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e expeça-se o 

respectivo alvará, nos moldes do §1º do artigo 1º do Provimento n. 

68/2018. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 31 de julho 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: 1000184-39.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000184-39.2018.8.11.0029. REQUERENTE: EDSON FONSECA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Trata-se 

de ação de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c com 

indenização por danos morais e pedido urgente , ajuizada por EDSON 

FONSECA DE OLIVEIRA em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

Acerca da competência para processar e julgar demandas em que figure 

como ré empresa pública federal, dispõe o artigo 109, I, da Constituição 

Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Sendo que o §3º, da 

Carta Magna estabelece a delegação à Justiça Estadual diante da 

ausência de vara federal no foro do domicílio do autor, contudo, no caso 

dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no texto 

constitucional. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio previsão legal que 

possibilite que a Justiça Estadual, na âmbito da competência delegada, 

processar e julgar ações indenizatórias em que figure como requerida 

empresa pública Federal, de modo que, permanece nesses casos a 

competência absoluta da Justiça Federal insculpida no artigo 109, I, da 

Constituição Federal. Neste sentido, mister trazer à baila o entendimento 

uníssono jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMANDA 

PROPOSTA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. Ao 

contrário das ações previdenciárias e das que a União figura como autora, 

casos em que o magistrado estadual atua por delegação de competência, 

nos termos dos §§ 3º e 1º, do artigo 109, da Constituição Federal, as 

ações movidas contra a CEF, autarquia federal, só podem ser 

processadas e julgadas pela Justiça Federal de primeiro grau, consoante 

o artigo 109, I, da Constituição Federal. DERAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR, DESCONSTITUINDO A 

SENTENÇA, E DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA 

FEDERAL. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70059577627, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado 

em 16/07/2014) Corroborando tal entendimento: PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, AJUIZADA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

CEF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DELEGADA PREVISTA NO ART. 

109, § 3º, DACF. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

ARTIGOS ANALISADOS: 109, § 3º, DA CF E 122 DOCPC. 1. Conflito de 

competência concluso ao Gabinete em 23.08.2012, no qual se discute a 

competência para julgar apelação interposta contra sentença proferida 

pelo Juízo Estadual no exercício da competência constitucional delegada 

prevista no art. 109, § 3º, da CF. Ação de indenização por danos materiais 

e compensação por danos morais ajuizada em 05.08.2009. 2. Em razão da 

inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de previsão legal que permita 

à Justiça Estadual, no exercício da competência delegada prevista no § 3º, 

do art. 109, da CF/1988, processar e julgar ação indenizatória em que 

figure como ré empresa pública federal, prevalece a regra do art. 109, inc. 

I, da CF/1988. 3. Tendo em vista que a ação já foi julgada pelo juízo 

incompetente, a solução mais consentânea com os princípios da 

celeridade e da economia processual consiste em anular os atos 

praticados pelo juízo estadual, remetendo-se os autos ao juízo 

competente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal. (Processo CC 122253 AL 2012/0083837-6 Orgão Julgador S2 - 

SEGUNDA SEÇÃO Publicação DJe 01/10/2013 Julgamento 25 de Setembro 

de 2013 Relator Ministra NANCY ANDRIGHI) Ante o exposto, declino da 

competência e determino o encaminhamento dos autos à Justiça do 

Federal, subseção judiciária de Barra do Garças, para que proceda como 

entender de direito. CANARANA, 30 de julho de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 14/2018/DF

* O Edital n° 14/2018/DF - referente à abertura do processo seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e 

Psicologia, formação de Cadastro de Reserva - encontra-se no Caderno 

de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para impugnar a contestação Nos termos da 

legislação vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 

56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada pelo requerido. Chapada dos 

Guimarães, 13 de agosto de 2018 Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestora 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000380-24.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELMARTHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO GUITTI OAB - SP180099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA BARBOSIRES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça 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. Chapada dos 

Guimarães/MT, 13 de agosto de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51087 Nr: 2164-63.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco da Silva França

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT, Felipe Lima da Rosa - OAB:15.413-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)II. Dessa maneira, defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 

80/99.III. Intime-se a parte executada, 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, podendo, 

para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 

535, do CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e 

§3° do CPC/2015): a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição; b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em 

favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Sem prejuízo do 

acima exposto, intime-se o INSS, por intermédio de seu Gerente da 

APS-ADJ de Cuiabá, para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

comprovar no presente feito o cumprimento da ordem judicial, com a 

reimplantação do benefício previdenciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86518 Nr: 3994-25.2016.811.0024

 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): Eudes Nascimento de Araújo, Paulo Aureliano 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/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 intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar as cartas precatórias 

para preparo, distribuição e cumprimento nas Comarca de Nobres e 

Cuiabá/MT, ou, caso preferir, juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, as guias devidamente recolhidas, para que seja remetida, via Malote 

Digital, às respectivas comarcas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91995 Nr: 1950-96.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Morimâ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821-B

 Vistos, etc.

Considerando os Ofícios nº 043/2018/PJ/Gabinete e nº 313/2018-PJCG da 

Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando a 

ausência das Promotoras de Justiça Solange Linhares Barbosa e Ana 

Paula Silveira Parente, por motivo de estarem presentes no VIII Encontro 

dos Promotores do Tribunal do Júri nos dias 16.08.2018 e 17.08.2018, 

redesigno o presente ato para o dia 24 de outubro de 2018, às 16h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 107601 Nr: 2943-08.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Souza Silva, Leonardo Sousa 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Vistos, etc.

Considerando os Ofícios nº 043/2018/PJ/Gabinete e nº 313/2018-PJCG da 

Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando a 

ausência das Promotoras de Justiça Solange Linhares Barbosa e Ana 

Paula Silveira Parente, por motivo de estarem presentes no VIII Encontro 

dos Promotores do Tribunal do Júri nos dias 16.08.2018 e 17.08.2018, 

redesigno o presente ato para o dia 07 de novembro de 2018, às 

14h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 44836 Nr: 903-63.2012.811.0024

 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: Wander Luiz da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBA-OBA CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2935-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 54814 Nr: 2945-85.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levi Moroz - OAB:6402/MT

 Vistos, etc.

Considerando os Ofícios nº 043/2018/PJ/Gabinete e nº 313/2018-PJCG da 

Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando a 

ausência das Promotoras de Justiça Solange Linhares Barbosa e Ana 

Paula Silveira Parente, por motivo de estarem presentes no VIII Encontro 

dos Promotores do Tribunal do Júri nos dias 16.08.2018 e 17.08.2018, 

redesigno o presente ato para o dia 07 de novembro de 2018, às 

16h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105232 Nr: 1987-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Duarte Figueiredo, Jafter Junior Reis 

Araujo, Walter Aurélio Oliveira da Cruz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, Defensor(a) Público(a) - OAB:, FABIANA DE 

ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910

 Vistos, etc.

Considerando os Ofícios nº 043/2018/PJ/Gabinete e nº 313/2018-PJCG da 

Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando a 

ausência das Promotoras de Justiça Solange Linhares Barbosa e Ana 

Paula Silveira Parente, por motivo de estarem presentes no VIII Encontro 

dos Promotores do Tribunal do Júri nos dias 16.08.2018 e 17.08.2018, 

redesigno o presente ato para o dia 29 de agosto de 2018, às 17h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31277 Nr: 680-18.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Francisca da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente nos autos, informando ter recebido os 

valores que vindicava judicialmente (fl. 146). Informa, portanto, que nada 

mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário (fl. 132), bem como já realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela 

parte exequente (fls. 142).

DISPOSITIVO

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil/2015.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76511 Nr: 3076-55.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ligiane Marques de Siqueira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União das Escolas Superiores de Cuiabá -UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio - 

OAB:10.126 / MT, Norma Sueli de Caires Galindo - OAB:6524-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000624-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000624-50.2018.8.11.0024. IMPETRANTE: MALAI MANSO HOTEL 

RESORT S.A. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A, alegando 

omissão quanto ao pedido para que os débitos relativos ao IPTU também 

sejam objetos de suspensão da exigibilidade tributária, a fim de que seja 

expedida a certidão positiva com efeito negativo. Pugnando, assim, para 

que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

referente ao IPTU, com base na previsão legal da Lei Complementar 

Municipal n. 54/2002 e Decreto n. 080/2002. Pois bem. É o relatório. 

Decido. Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil o seguinte: “Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” É, portanto, demasiadamente exígua 

a via dos embargos aclaratórios. Somente são cabíveis na hipótese de 

contradição ou obscuridade na sentença, ou, eventualmente, ausente 

manifestação na decisão acerca de ponto relevante à demanda. Todavia, 

diante das premissas estabelecidas e em análise à hipótese dos autos, 

verifico que na parte conclusiva da decisão, como mencionou a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na presente 

ação, anteriores a 30 de dezembro de 2017, não foi claro referente à 

quais créditos, portanto, merecem os embargos serem parcialmente 

acolhidos para, tão somente, acrescer à parte conclusiva do despacho 

liminar que ficam suspensas as cobranças dos créditos tributários 

concernentes ao ISSQN e IPTU. No que tange ao pedido de extensão às 

taxas e emolumentos, o mesmo não foi objeto do pedido de urgência 

(alínea ‘a’ da petição inicial), logo não pode ser analisado nesta 

oportunidade e por esta via, por lógica processual. CONCLUSÃO. Diante 

do exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, para, no 

mérito, dar-lhe provimento, acrescendo à parte conclusiva "suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários referentes à ISSQN e IPTU" a fim de 

que seja expedida a certidão positiva com efeito positivo. Intime-se. 

Aguarde-se as informações do impetrado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36182 Nr: 1306-03.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Lourença de Araujo Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal no 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 I. Cite-se o INSS para que, no prazo de cinco (5) dias, pronuncie quanto 

ao pedido de habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 690 do CPC.

II. Havendo impugnação da parte requerida, manifestem-se os sucessores 

em igual prazo.

 III. Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61886 Nr: 1674-07.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice de Souza Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

OAB:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fls. 116/117, tão 

somente em relação ao valor de R$ 65.501,31 (sessenta e cinco mil 

quinhentos e um reais e trinta e um centavos).II. Intime-se a parte 

executada, 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 relativa ao valor de R$ 65.501,31 

(sessenta e cinco mil quinhentos e um reais e trinta e um centavos). 

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, 

§2° e §3° do CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá 

indicar e declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou 

rejeitadas suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do 

tribunal competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de 

pequeno valor em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não 

havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.V. No tocante ao pedido de 

cumprimento de sentença com relação aos honorários, deverá o 

causídico, emendar a inicial, fazendo constar o seu nome como 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar judicialmente direito 

próprio. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93333 Nr: 2602-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2188 Nr: 706-31.2000.811.0024

 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: Joaquim Augusto Curvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Douglas Biancardini Jorge, Hotel Morro 

dos Ventos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André T. Curvo - OAB:6605, 

Carlos Augusto da Costa Marques - OAB:6792-E, Fabio Siviero 

Botelho da Silva - OAB:5929, Homero Marchezan - OAB:6624, 

Marcos Souza de Barros - OAB:3947, TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17277, Willian Khalil - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Houseman Thomaz Aguliari 

- OAB:16635, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665

 CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO: Certifico que decorreu o prazo para 

as partes manifestarem nos autos, apresentando o acordo mencionado no 

termo de audiência de f. 389. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando os advogados das 

partes, pela imprensa, para no prazo 15 dias especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101688 Nr: 324-08.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO PEREIRA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95017 Nr: 3427-57.2017.811.0024

 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: MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93783 Nr: 2790-09.2017.811.0024

 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: Antonio Ferreira da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65309 Nr: 1260-72.2014.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco PSA Finance Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reynner Tour LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os atuais advogados da parte autora, 
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conforme petição de 56, da sentença de f. 68, cuja parte dispositiva segue 

transcrita: "...Analisando os autos, observa-se que o processo se arrasta 

há mais de 3 anos aguardando providência da parte autora para 

prosseguimento (fls. 103/117). Elencados os motivos acima, cumpre ao 

juízo atestar a desídia do autor em promover os atos e diligências que lhe 

incumbem. Dispositivo. Diante do exposto, considerando que o processo 

está parado há mais de 1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo 

extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, II, do CPC/2015. Por consequência, revogo a 

liminar deferida. Custas iniciais quitadas. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Publique-se. 

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

Tornando SEM EFEITO a intimação publicada no dia 27/7/2018 realizada 

aos procuradores anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37550 Nr: 4078-70.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Schrader

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados do exequente pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias, regularizar a relação processual, 

tendo em vista que a ação foi proposta em desfavor do executado Wilmar 

Schrader e à f. 14/19, consta petição informando endereço de outra 

pessoa: Joacir Jaime Figueiredo, em razão disso a Carta de Citação de f. 

22, retornou com a informação do correio, como "desconhecido". Assim, 

s.m.j. o polo passivo poderá ser corrigido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36954 Nr: 3630-97.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova Luiz F. Epaminondas

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEOVA LUIZ F. EPAMINONDAS. 

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: 21/12/2009.

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

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT em face de JEOVA LUIZ F. 

EPAMINONDAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1842/1843/1844//2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2005

 - Valor Total: R$ 2.055,52 - Valor Atualizado: R$ 2.055,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos.Vistos em correição. I. Proceda-se à 

necessária conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 

52/2007/CGJ, impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento 

(RAJ, expedição e etc.) para a regular tramitação.II. Expeça-se o 

necessário.III. Cumpra-se.Chapada dos Guimarães/MT, 20 de setembro de 

2017.Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 20 de julho de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32576 Nr: 1957-69.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pontini Neto

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA PONTINI NETO. 

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: 22/12/2008.

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

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT em face de JOÃO 

BATISTA PONTINI NETO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IMPOSTO PREDRIAL E TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2222/2003, -/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2003

 - Valor Total: R$ 2.840,35 - Valor Atualizado: R$ 2.840,35 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I. Os autos encontravam-se em 

carga com o Procuradoria do Município e foram restituídos, nos termos do 

art. 25 da CNGC, para correição.II. Desta feita, considerando que os autos 

foram devolvidos sem manifestação, determino a concessão de nova 

vista, para manifestação no prazo legal.III. Acostada ao feito a 

manifestação do “Parquet”, proceda-se à necessária conferência de 

qualidade, nos termos do Provimento nº 52/2007/CGJ, impulsionando-se os 

autos ao seu respectivo departamento (RAJ, expedição e etc.) para a 

regular tramitação.IV. Expeça-se o necessário.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 10 de julho de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41144 Nr: 2539-98.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurelio Augusto Gonçalves 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURELIO AUGUSTO GONÇALVES SILVA, 

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 
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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: 29/12/2011.

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

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT em face de AURELIO 

AUGUSTO GONÇALVES SILVA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 133806/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 9.292,90 - Valor Atualizado: R$ 9.292,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição. I. Diligencie-se o necessário para 

remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Pública.II. Expeça-se o 

necessário.III. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 04 de julho de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 544-45.2014.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Aguiar christo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIO AGUIAR CHRISTO, Cpf: 

06139623626, 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: 20/02/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FLAVIO 

AGUIAR CHRISTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 504/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/09/2010

 - Valor Total: R$ 3.122,18 - Valor Atualizado: R$ 3.122,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Indefiro, por ora, o pedido de citação por 

edital.II. Desta feita, visando garantir a efetividade dos atos judiciais, 

proceda-se a busca de endereço da executada por meio do sistema 

Bacenjud.III. Havendo informação de endereço diverso daquele 

consignado nos autos, desde já determino que seja tentada a sua 

citação.Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por 

edital.Decorrido o prazo para apresentação de embargos, com fulcro no 

art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada 

para apresentação de defesa em favor da parte executada.Apresentada 

a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. IV. Decorridos os prazos, tragam 

os autos conclusos.V. Expeça-se o necessário.VI. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 20 de julho de 2018

Ivanete Loverde Mazocco Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 49903 Nr: 1824-22.2012.811.0024

 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: Jucineide Pereira Xavier

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de TEMPESTIVIDADE: Certifico que a contestação foi 

apresentada tempestivamente. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da 

requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38362 Nr: 801-75.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Procopio Figueiredo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, O Recurso de Apelação 

foi apresentado tempestivamente. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando a parte requerente, pela 

imprensa para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, 

remeto os autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38868 Nr: 1334-34.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de TEMPESTIVIDADE: Certifico que a contestação foi 

apresentada tempestivamente. Assim Certifico que, impulsiono o presente 

feito em cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da 

requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37893 Nr: 296-84.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Magna Sampaio

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de TEMPESTIVIDADE: Certifico que a contestação foi 

apresentada tempestivamente. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da 

requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 1636-58.2014.811.0024

 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: Manoel Emiliano Correia Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Francisco de Paula, Benedito Elpidio de 

Paula, Nilza Terezinha Pinheiro Berto, Benedita Pinto de Paula, Henrique 

Pinheiro Berto, Paula Pinheiro Berto, Gustavo Pinheiro Berto, Iris de Paiva 

Aydos Berto, Heraldo Fernandes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondencia devolvida, 

conforme f. 212/213, bem como cumprir a determinação de f. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 60741 Nr: 1274-90.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Catarina de Campos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Carvalho Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça de f. 136..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33827 Nr: 2647-35.2008.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Buttener

 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: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte exequente, pela 

imprensa, para no prazo 05 dias manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade de f. 19/36, nos termos do art. 1255 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37324 Nr: 3875-11.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Buttener

 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: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequeente, pela 

imprensa, para no prazo 05 dias manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade de f. 44/61 nos termos do art. 1255 da CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66112 Nr: 1875-62.2014.811.0024

 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): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao laudo de vistoria de 

f. 129/130 e 133/49. bem como, cumprir o item IV da decisão de f. 126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38220 Nr: 644-05.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louzana Figueiredo Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Moacyr Pinto Júnior - 

OAB:7585 - MT, Ricardo Batista Blasi - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, O Recurso de Apelação 

de f. 299/304, foi apresentado tempestivamente. Assim, impulsiono o 

presente feito em cumprimento as determinações legais, intimando a parte 

requerida, pela imprensa para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do 

NCPC. Após, remeto os autos à expedição de documentos para remessa 

dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17153 Nr: 1740-31.2006.811.0024

 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: Deli Rosa Dantas

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto Laudo Médico de f. 146/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34965 Nr: 775-14.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Inocência de Pinho

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto ao retorno dos autos do TRF - 1.ª 

região, requerendo o for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 303 de 633



Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010372-55.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DAS NEVES BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS 02611253110 (EXECUTADO)

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada, por meio de seu advogado, acerca da 

penhora on line (Bacenjud) realizada nas contas bancárias, conforme 

extrato juntado aos autos, para, no prazo de 5 dias, comprovar que: (...) “I 

- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°], na 

forma do artigo 854, § 2º, do CPC, nos termos do despacho ID 14266318. 

Chapada dos Guimarães-MT, 13 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS CORREA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente do despacho ID 13629107. 

Chapada dos Guimarães-MT, 13 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS CORREA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida do despacho ID 13629107. 

Chapada dos Guimarães-MT, 13 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010699-05.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL REGINO ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão de ID: 

14705629, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 13 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000458-86.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão de ID: 

3286469, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de 

agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-41.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DORMICE MARIA DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 5506221. Chapada 

dos Guimarães-MT, 13 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN PATRICIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão 

14028206, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 13 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PIMENTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Autos n° 

1000625-35.2018.811.0024 Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito ajuizada por ILDA PIMENTA DE OLIVEIRA em 

desfavor do BANCO CETELEM S.A. No que tange ao pedido de 

antecipação de tutela, temos a ressaltar que são imprescindíveis para sua 

concessão, dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança da alegação e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

tela, vislumbro que se trata de concessão de liminar para determinar a 

obrigação de fazer do requerido em suspender as cobranças, em tese, 

indevidas, já que, não teria sido objeto de contrato por parte da autora. 

Com relação ao perigo de dano, há de se ressaltar que a manutenção dos 

referidos descontos, reputados indevidos, onera significativamente seus 

vencimentos, de modo que lhe compromete sua sobrevivência, ainda mais 

em se tratando de pessoa idosa e, conforme as alegações apresentadas 

na exordial, de pouca instrução escolar. Ademais, também verifica-se, 

neste juízo de cognição perfunctória, estar presente o segundo requisito, 

qual seja, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o feito versa 
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sobre relação de consumo em que o ônus da prova deve ser invertido, 

ficando, portanto, a cargo da parte demandada demonstrar a legitimidade 

do débito e da restrição creditícia efetivada. Diante do exposto, conforme 

acima fundamentado, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela 

parte promovente, para determinar que a parte promovida suspenda, no 

prazo de 5 (cinco) dias, os descontos referentes aos contratos de 

empréstimos de nos 51-276749/15310, 51-002277/14310 e 

51771399/14310. Designe-se, a secretaria, data para audiência de 

conciliação, após intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, por Carta 

de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo 

desta constar as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 13 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-24.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Energisa chapada dos guimaraes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Autos n° 

1000671-24.2018.811.0024 Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ANA LUIZA RICCI 

FIGUEIREDO FERREIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Requer, em sede de tutela de urgência, 

seja a requerida compelida a ‘retificar as faturas dos meses de março de 

2017 até fevereiro de 2018, que se encontram em nome de terceiro, 

passando para o real titular da dívida qual inquilino anterior Bruno de 

Oliveira Cunha e dos meses de março de 2018 até julho de 2018 para o 

nome da atual inquilina Lozenil, com o escopo de propiciar o pagamento’. 

No que tange ao pedido de antecipação de tutela, temos a ressaltar que 

são imprescindíveis para sua concessão, dois requisitos, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. Analisando o teor da inicial e dos documentos que a 

acompanham, não é possível inferir, nesta quadra de cognição, 

abusividade por parte da requerida, em promover a transferência dos 

débitos para os então inquilinos do imóvel em questão. Destaco, nesse 

sentido, que conquanto alegue que os débitos se referem a outra pessoa 

desconhecida da autora, não há elementos que permitam inferir que tenha 

sido postulada, a tempo dos contratos de locação, a transferência para os 

então locatários. Já que a incidência de contrato de locação sobre o 

imóvel haveria de ser comunicada a tempo à empresa requerida para a 

aludida transferência, nos termos do que prevê o art. 70, I, da Resolução 

n° 414/2010 da ANEEL. De igual modo, não há provas que o registro da 

unidade consumidora tenha se dado, realmente, em nome de pessoa 

supostamente estranha ao imóvel, sobretudo, quando não fora juntado 

aos autos o pedido administrativo nesse sentido. Ressalto, ao final, que o 

deferimento da liminar, na obrigação de fazer, consistente na mudança de 

titularidade dos débitos em questão, nos termos em que postulada, incidiria 

sobre pessoas que não compõe nenhum dos polos da demanda (Lozenil 

Benedita Martins Sampaio e Bruno De Oliveira Cunha), o que, é certo, não 

é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Diante do exposto, conforme 

acima fundamentado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela 

parte promovente. Designe-se, a secretaria, data para a Audiência de 

Conciliação, após intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, por carta 

de citação, conforme determina o art. 18, I, da Lei 9.099/1995, devendo 

desta constar as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 13 de agosto de 2018.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR RAIMUNDO DE SOUSA (AUTOR)

ADELINA MACHADO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (RÉU)

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000991-22.2018.8.11.0009. AUTOR: SALVADOR 

RAIMUNDO DE SOUSA, ADELINA MACHADO DA FONSECA RÉU: MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA, CUIABA FUNDO DE APOIO AO 

JUDICIARIO FUNAJURIS Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência, pois o fato de a mesma ser estudante não 

a inibe de trabalhar e auferir renda. Além disso, em se tratando de pessoa 

casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda 

familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a presunção legal 

de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 

90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) salários 

mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente 

de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, 

aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários 

mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa 

contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a atuação da 

Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição 

da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao 

INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por programas 

oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não 

serão computados para o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos 

maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou 

mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, 

cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal 

familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, 

judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será 

aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo 

dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que 

tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, 

da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e 

CAGED, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 
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comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 1º de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BATISTA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000751-33.2018.8.11.0009. AUTOR: MARINA 

BATISTA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria por idade rural c.c. pedido de tutela de 

urgência proposta por MARINA BATISTA DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora preencher os requisitos para 

a concessão do benefício buscado, que foi indeferido injustamente em 

sede administrativa pela parte ré. Daí requer, liminarmente, a concessão 

da tutela de urgência para que o demandado proceda com a implantação 

do benefício previdenciário, confirmando-se a decisão no mérito. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prioridade processual A pessoa favorecida 

desta ação é pessoa idosa, fazendo jus à prioridade processual, nos 

termos do art. 3º, “caput” e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 

10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da gratuidade da justiça É 

de se conceder os benefícios da gratuidade da justiça com base nos 

documentos juntados no Num. 13049311 - Pág. 1/2, cópias da CTPS, bem 

ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. II.3 - Da 

tutela provisória de urgência antecipada Não obstante os valiosos 

argumentos do(a) douto(a) causídico(a), não há como se acolher o pedido 

liminar. No cerne, o art. 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória 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, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. 

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 urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

A concessão da aposentadoria por idade rural submete-se à constatação 

dos requisitos previstos no art. 39, inciso I, c.c. o art. 48, § 1º, 2º e 3º, 

ambos da Lei 8.213/91, quando o trabalhador contar com, no mínimo, 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher, 

mediante a comprovação do exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência, de acordo com a tabela progressiva constante 

do art. 142 da mesma lei. No particular, o requisito da idade está 

plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 

20/12/1956 (Num. 13049249 - Pág. 1). Todavia, o pedido liminar não tem 

como ser acolhido, ao menos em sede de cognição sumária, porquanto 

não demonstrado o efetivo exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência exigido na tabela progressiva constante do art. 

142 da citada Lei 8.213/91. Isto porque o alegado tempo de trabalho rural 

entre 1983 (ano do casamento) a 2018 vem desacompanhado de qualquer 

prova documental idônea, considerando-se que existem lapsos temporais 

sem documentação e os instrumentos públicos de substabelecimento de 

procuração acostados referem-se a terceiros estranhos ao processo. 

Assim, necessária se faz a dilação probatória por outras provas 

documentais e testemunhais, a fim de se verificar a comprovação da 

atividade rural exercida por ela, em completa consonância com os 

elementos trazidos e pelo lapso temporal de exercício de atividades 

rurícolas exigido como carência, nos termos dos art. 39, inciso I, c.c. o art. 

48, § 1º e o art. 142 todos da Lei 8.213/91. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, comprovada a 

hipossuficiência pelos documentos acostados e por se tratar de verba 

alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC; b) INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA por estarem ausentes os 

requisitos necessários, pedido que poderá ser renovado na fase 

decisória. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se, em todos os sistemas, a 

prioridade legal por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, 

“caput” e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, 

inciso I, do NCPC. Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência 

a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para 

tanto, serem observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria 

Geral Federal. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. Justifico a designação de 

audiência de instrução e julgamento neste momento processual em 

prestígio à efetividade do processo, observada a economia de atos 

processuais sem qualquer prejuízo às partes, principalmente à autarquia 

federal, em sendo respeitado o prazo para apresentação de defesa e a 

análise de eventual questão prévia quando da realização da audiência. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. Cumpra-se. Colíder, 09 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000566-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000566-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Considerando 

que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada 

e, consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, revogando a liminar 

concedida. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, 

salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 08 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001461-87.2017.8.11.0009

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)
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THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001461-87.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA, SILENE DA SILVA Vistos. Considerando 

o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de suspensão do 

processo e o presente momento, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Após, venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48638 Nr: 2424-30.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDO, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:MT23643-B

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão civil de REGINALDO DE OLIVEIRA, nos 

termos do art. 528, §§ 3º e 7º, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, compareça ao núcleo de atendimento da Defensoria Pública 

para prestar informações e dar impulsionamento ao processo, nos termos 

do art. 186, § 2º, do NCPC.Diante do desaparecimento da parte executada 

por quase uma década, quase que concomitantemente com o nascimento 

da parte exequente, sem que lhe prestasse os necessários alimentos, a 

configurar, em tese, abandono material, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito para a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de 

Colíder para as providências julgadas pertinentes.Intimem-se. 

Cientifique-se a Defensoria Pública, o Ministério Público e a autoridade 

policial.Expeça-se carta precatória à Comarca de Nova Canaã do Norte 

para intimação da parte executada, que se encontra recolhida na 

respectiva Delegacia de Polícia Judiciária Civil.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão prolatada às 18h54 do dia 

10/08/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.De 

Nova Canaã do Norte para Colíder, 10 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84223 Nr: 1615-64.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de cumprir a determinação de redução da penhora a 

termo, por ora, para intimar a parte autora, por sua advogada, para 

manifestar nos autos sobre a divergência nos números dos documentos 

do executado, cônjuge constantes das fls. 04, 23/25, 87vº, e o número 

constante da matrícula e certidão de fl. 67/vº, informando se trata da 

mesma pessoa, bem como, das informações dos dados dos referidos 

imóveis, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57596 Nr: 1879-52.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA CALVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87801 Nr: 1132-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER 

- COMACOL, JOSÉ FISCHER, MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, ADÃO 

DANTAS DE MENEZES, DULCE INÊS DILKIN FISCHER, CLEONICE DE 

SOUZA MENEZES, JOSE LUIS NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16.953, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE 

COLIDER - COMACOL, CNPJ: 02493804000286, atualmente em local 

incerto e não sabido MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, Cpf: 

18360882991, Rg: 783293, Filiação: Izabel Carrenho Xavbier e de Jayme 

Xavier Carrenho, data de nascimento: 17/12/1951, brasileiro(a), natural de 

Franca-SP, casado(a), médico-pediatra, atualmente em local incerto e não 

sabido ADÃO DANTAS DE MENEZES, Cpf: 44208820187, Rg: 612.267, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

CLEONICE DE SOUZA MENEZES, Cpf: 00312188145, Rg: 156.4629-0, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

LUIS NEVES DE SOUZA, Cpf: 01898207135, Rg: 18000150, 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: Vistos em correição.Execução de título extrajudicial aviado por 

Merc Bank Fomento Mercantil Ltda, em face de Cooperativa Mista Agrícola 

de Colíder – Laticínio, José Fischer, Dulce Inês Dilkin Fischer, Mauro Sérgio 

Xavier Carrenho, Adão Dantas de Menezes, Cleonice de Souza Menezes 

e José Luis Neves de Souza, todos qualificados nos autos, pelo 

inadimplemento do contrato de fomento mercantil firmado entre as partes, 

em 19/11/2013, para aquisição de crédito das atividades da primeira 

executada, e a cártula de cheque no valor de R$ 10.000,00. Recebida a 

exordial, os executados foram citados, exceto o último, em razão de ter se 

mudado para a cidade de Nova Canaã do Norte – MT, conforme certidão 

de p. 80.A parte exequente informou às p. 91/92, a quitação integral do 

débito pelo último executado, José Luis Neves de Souza, e postulou a 

desistência do feito, com o desentranhamento do título original dos autos. 

Pugnou ainda a devolução da carta precatória expedida para a comarca 

de Nova Canaã do Norte – MT, cuja finalidade era a citação do executado 

José Luis Neves de Souza e a baixa da averbação da presente demanda 

na matrícula do imóvel n.º 8.779 do CRI de Colíder – MT.Determinada na r. 

decisão de p. 94 a intimação dos executados para manifestarem-se a 

respeito do pedido de desistência. Porém, nem todos foram intimados e os 
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que foram, quedaram-se inertes. Foi deferido o desentranhamento da 

cártula original de p. 52.É o singelo relatório. Decido.A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que não é o caso dos 

autos, posto que houve o pagamento integral do débito, conforme 

noticiado à p. 92 pela própria exequente.Preceitua o art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil:Art. 924.Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Desse modo, quitada a obrigação, impositiva a 

extinção da ação, pois exaurido o seu mérito, e não sua desistência. Sem 

nexo ou lógica sua continuidade, conforme requerido pela exequente.Isto 

posto, julgo extinta a execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, 

do Código de Processo Civil.Sem qualquer averbação judicial no Cartório 

de Registro de imóveis de Colíder na matrícula n.º 8.779, descabe ao 

Poder Judiciário eventual baixa de averbação a respeito.Determino que se 

oficie a comarca de Nova Canaã do Norte – MT para a devolução da carta 

precatória expedida à p. 82, independente de cumprimento.Condeno os 

executados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 13 de agosto de 2018

Patrícia Novaes Costa Dominguez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41532 Nr: 2963-64.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SCANDOLHERO

 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:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39330 Nr: 1264-38.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIETE MATOS IKEGAMI

 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:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85049 Nr: 2440-08.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-18.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIDES CASTRO LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Renan Bastos de Sena Procurador Federal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000712-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000712-36.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JESSICA 

NAIARA SOUZA SILVA EXECUTADO: CLEITON DE SOUZA “Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer e 

não Fazer, movida por Jéssica Naiara Souza Silva, devidamente 

qualificada nos autos, em face de Cleiton de Souza, também qualificado 

nos autos. Entre um ato e outro foi designada audiência de conciliação. É o 

relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos, verifico que as 

partes são capazes e os direitos, objeto da transação, são disponíveis, 

razão pela qual, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 
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HOMOLOGO o acordo acima descrito, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão. Em consequência, JULGO 

EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente ação proposta por 

Jéssica Naiara Souza Silva, em desfavor de Cleiton de Souza, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais divididas igualmente entre requerente e requerido, conforme 

art. 90, § 2º do Código de Processo Civil, porém, SUSPENDO a exigibilidade 

pelo requerente, uma vez este é beneficiário da justiça gratuita e pelo 

requerido, também, pois a este defiro o benefício da gratuidade da justiça, 

conforme requerido nesta solenidade, nos termos do §3º, art. 98 do 

Código de Processo Civil. DEFIRO o prazo de quinze (15) dias para juntada 

de substabelecimento requerido pela parte requerida. Diante da renuncia 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001318-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA FERNANDES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001318-98.2017.8.11.0009. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FRANCISCA FERNANDES DA COSTA 

Vistos, etc. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, proposta por 

OMNI FINANCEIRA S/A, em face de FRANCISCA FERNANDES DA COSTA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Ao ID 9417276 fora 

determinado a emenda à inicial a fim de atribuir o correto valor à causa e 

recolher as custas processuais remanescentes. O autor peticionou ao ID 

11472882, atribuindo o correto valor à causa, contudo, deixando de 

recolher o valor remanescente, o que fora determinado novamente por 

este juízo através de emenda ao ID 11474059. Em seguida, ao ID 

11775907, o autor requereu a desistência do feito com a sua consequente 

extinção sem resolução de mérito. Após, peticionou novamente ao ID 

11863448, requerendo o cancelamento da distribuição da ação. É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, 

tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por OMNI FINANCEIRA S/A, 

em face de FRANCISCA FERNANDES DA COSTA, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos 

termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno o autor ao 

pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000307-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Renan Bastos de Sena Procurador Federal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001584-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA APARECIDA DE CARVALHO FELIPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001584-85.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: CRISTIANA APARECIDA DE CARVALHO 

FELIPE Vistos, etc. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, proposta 

por BANCO BRADESCO S.A., em face de CRISTIANA APARECIDA DE 

CARVALHO FELIPE, ambos devidamente qualificados nos autos. Recebida 

a inicial ao ID 10200102, fora deferida a liminar de busca e apreensão. 

Entre um ato e outro, o autor peticionou ao ID 10866015, informando a 

desistência do feito, pugnando por sua extinção. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por BANCO BRADESCO S.A., em 

face de CRISTIANA APARECIDA DE CARVALHO FELIPE, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000522-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADIRO PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000522-10.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

LAUREANA ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: JADIRO PINHEIRO DOS 

SANTOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por LAUREANA ALVES DOS SANTOS, em face 

de JADIRO PINHEIRO SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Determinado a emenda para que a autora juntasse declaração de 

hipossuficiência atualizada ao ID 7828702, esta manifestou ao ID 

10545844, informando a desistência da ação. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente 

cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, proposto por LAUREANA ALVES DOS SANTOS, em face de 

JADIRO PINHEIRO SANTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC , uma vez que DEFIRO à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. R. A. (AUTOR)

DIANA ROBERT LEANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001421-08.2017.8.11.0009. AUTOR: LUIZ 

FRANCISCO ROBERT ABREU, DIANA ROBERT LEANDRO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Chamo o feito à 

ordem. 1 - Compulsando os autos, verifica-se que no documento de 

comprovação da decisão do requerimento administrativo (ID 10209237) 

consta que o requerente não compareceu à perícia designada, razão pela 

qual, conforme determinação no Recurso extraordinário n. 631240 do 

Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO DO FEITO pelo 

prazo de 30 dias para apresentação de requerimento administrativo junto 

ao requerido, sob pena de extinção do feito. 2 - Caso seja apresentado o 
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requerimento no prazo acima determinado, independente de novo 

despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito no prazo de 90 dias, nos 

termos das regras de transição do referido Recurso Extraordinário. 3 - 

Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte autora para que informe 

nos autos o deferimento, ou não, pela via administrativa do benefício em 

voga, no prazo de 10 (dez) dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

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)

 

Renan Bastos de Sena Procurador Federal

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000726-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO CLUBE DE COLIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 2ª VARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000726-20.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

100,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[Dependente de 

Autorização]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MOTO 

CLUBE DE COLIDER Parte Ré: REQUERIDO: JUIZO DA 2ª VARA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de pedido de alvará judicial formulado pelo MOTO 

CLUBE DE COLÍDER, representada pelo Presidente Fábio da Silva 

Furlaneto, para realização do evento denominado “ABERTURA DO 

CIRCUITO MATO GROSSENSE DE MOTOCROSS BENEFICENTE 2018” nos 

dias 05 e 06 de maio de 2018 no Motódromo em Colíder. Com a inicial 

vieram ofícios encaminhados à Secretaria de Saúde e ao Departamento de 

Vigilância Sanitária, ambos da Prefeitura Municipal de Colíder, ao Conselho 

Tutelar, à Guarda Municipal de Trânsito, à Polícia Militar e a Polícia Civil, 

bem como Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico; Alvará de 

Evento, Alvará de Funcionamento e Contrato Particular de Prestação de 

Serviços de Brigadistas e Segurança Desarmada. Remetido o feito ao 

Ministério Público, este se manifestou favorável ao pedido, devendo 

constar na ordem judicial a expressa proibição de venda de bebidas 

alcoólicas a menores de idade. II - FUNDAMENTAÇÃO Os eventos 

envolvendo adolescentes necessitam de rigorosa fiscalização para que 

não haja intranquilidades de ordem social e moral, principalmente quando a 

aglomeração de pessoas se mostra patente, como é o caso. Na espécie, 

sendo inevitável a presença daqueles no recinto festivo, deverão ser 

adotadas providências para que a segurança dos participantes e dos 

menores seja preservada. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de Alvará Judicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para autorizar a 

realização do referido evento, razão pela qual DETERMINO a expedição de 

Alvará em favor da parte requerente CONDICIONADO: à comunicação à 

Secretaria Municipal de Saúde acerca da realização do evento para que 

disponibilize a assistência médica pertinente; à comunicação ao Corpo de 

Bombeiros Militar e/ou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU para que disponibilizem o resgate e/ou a assistência médica 

pertinente, por se tratar de evento que envolve velocidade e manobras 

arriscadas; à comprovação da capacidade para atender pessoas 

portadoras de deficiência física nos banheiros existentes no local. E, 

cumprida as condicionantes acima expostas, deverá a parte autora 

observar as seguintes cautelas: É expressamente proibida a venda ou 

fornecimento de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas e/ou 

quaisquer substâncias que causem dependência física ou psíquica a 

menores de 18 (dezoito) anos, conforme art. 81 da Lei 8.069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente); O organizador do evento deverá atentar-se 

à Lei de Posturas Municipais no que pertine ao volume do som; O 

organizador do evento deverá disponibilizar no mínimo 05 (cinco) 

extintores de incêndio no local do evento; O presente Alvará deverá ser 

fixado em lugar visível e de fácil acesso (art. 74, parágrafo único, do 

ECA), dentro do local do evento. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Compete aos 

organizadores do evento, juntamente com o Conselho Tutelar e as Polícias 

Militar e Civil da Comarca, fiscalizar, em sua plenitude, o cumprimento do 

presente Alvará, sob pena de cassação, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções administrativas e penais, bem ainda facilitar a atuação 

daqueles (Conselho Tutelar e Polícias Militar e Civil) sem qualquer 

embaraço. Comunique-se o Conselho Tutelar. Oficiem-se às Polícias Civil e 

Militar desta Comarca para que tomem conhecimento do evento, bem como 

para que prestem informações necessárias a seus organizadores e 

realizem a adequada fiscalização. Não cumprido o exposto acima, 

determino seja comunicado imediatamente ao Comando da Polícia Militar 

local para o cancelamento do referido evento com a consequente 

cassação do Alvará. Isento de custas e despesas processuais, por ser o 

evento destinado à arrecadação de alimentos para instituições de 

assistência social sem fins lucrativos (APAE e Casa dos Peregrinos), por 

interpretação extensiva do art. 150, inciso VI, alínea "c", da CRFB/88. 

Oficie-se igualmente ao Corpo de Bombeiros - 12º CIBM e ao SAMU de 

Colíder acerca do presente evento. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se o presente feito 

com as devidas cautelas de estilos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva a presente decisão como 

MANDADO, ALVARÁ e OFÍCIO. Decisão prolatada às 19h42 do dia 

04/05/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 04 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000147-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000147-72.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

EDSON DA SILVA SANTOS Vistos etc. Não obstante a determinação ao ID 

11794957 de emenda a inicial para que o requerente comprove a mora do 

devedor, já que infrutíferas as notificações extrajudiciais ao endereço da 

parte devedora, em que pese o pedido de reconsideração formulado pelo 

requerente ao ID 12659696, conforme já explanado no bojo da decisão, na 

eventualidade de não ser possível a entrega da correspondência na 

residência do destinatário, e esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro do autor, apregoa a possibilidade de que a intimação ocorra por 

edital mediante protesto do título. Conforme jurisprudência constante no 

acórdão colacionado ao ID 12659784 pelo próprio requerente: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O 

tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa 

de notificação extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não 

foi concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice 

da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). (negritei) “A partir da 

vigência da Lei nº 13.043/14, a constituição em mora passou a ser 

possível através da comprovação do envio de uma simples notificação 

extrajudicial por via postal com o aviso de recebimento para o endereço do 

devedor, podendo ser feita por escritório de advocacia, restando 

desnecessário o intermédio dos cartórios para essa finalidade” (Agravo 

de Instrumento nº 4002244-16.2018.8.04.0000, 3ª Câmara Cível do TJAM, 

Rel. Nélia Caminha Jorge. j. 28.05.2018). Contudo, no caso dos autos, a 

notificação extrajudicial não fora recebida, não possuindo o condão de 

constituir o devedor em mora. Deste modo, “a mora do devedor deve ser 
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comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, 

sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os 

meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital” (AgInt no 

Agravo em Recurso Especial nº 889.096/PR (2016/0075835-5), 4ª Turma 

do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 04.08.2016, DJe 12.08.2016). Assim, por todo o 

exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado ao ID 12659696, 

contudo, defiro a dilação do prazo por 60 (sessenta) dias para que o 

requerente cumpra a decisão já exarada nos autos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. AS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 26 de junho de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000710-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000710-66.2018.8.11.0009. AUTOR: MARIA 

APARECIDA ARAUJO DA SILVA SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a implantação da versão 2.0 do 

sistema PJe, que ocorrerá no dia 10/09/2018, conforme Portaria nº. 

1004/2018 - PRES, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para 

o dia 27 de setembro de 2018, às 14h10min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001156-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLIANE MENDES DA SILVA OAB - 944.335.691-00 (REPRESENTANTE)

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001156-69.2018.8.11.0009. AUTOR: JOSE 

VICTOR FACCAS REPRESENTANTE: MARLIANE MENDES DA SILVA RÉU: 

VANTUIL FACCAS Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese haja 

pedido de justiça gratuita, bem como procuração com poderes específicos 

de “pedir justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência 

econômica," verifica-se que não há nos autos a referida declaração de 

hipossuficiência assinada pela parte autora ou por sua advogada 

constituída. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte aos 

autos a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

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)

 

Renan Bastos de Sena Procurador Federal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000350-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, NAS PESSOAS DE SEUS ADVOGADOS, para 

comparecerem na audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 

12/09/2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001231-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. E. R. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001231-11.2018.8.11.0009. AUTOR: ARIANE 

BRUNA ELIAS RODRIGUES DE AZEVEDO RÉU: DROGARIA DO RUBENS 

Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese haja pedido de justiça 

gratuita, verifica-se que não consta referida declaração de 

hipossuficiência, bem como os documentos juntados aos Id. 14312780, 

Id.14313129 e Id. 14313573 pertencem à pessoa diversa dos autos. 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte aos autos a 

declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001127-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA JOSE LOMBARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001127-19.2018.8.11.0009. AUTOR: JACIRA JOSE 

LOMBARDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que, 

os documentos pessoais da autora encontram-se ilegíveis. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando a irregularidade acima 

apontada, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

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)
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DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO PROCURADOR FEDERAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001183-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDAIR MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001183-52.2018.8.11.0009. AUTOR: LAUDAIR 

MATIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos etc. Tendo em vista que não foi apresentado 

comprovação de novo requerimento administrativo do benefício pretendido 

nos autos do processo e, conforme determinação no Recurso 

extraordinário n. 631240 do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a 

SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 30 dias para apresentação do 

referido requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena de 

extinção do feito com suspensão do benefício concedido em sede de 

tutela antecipada. Caso seja apresentado o requerimento no prazo acima 

determinado, independente de novo despacho, DETERMINO o 

sobrestamento do feito no prazo de 90 dias, nos termos das regras de 

transição do referido Recurso Extraordinário. Com o transcurso do prazo, 

INTIME-SE a parte autora para que informe nos autos o deferimento, ou 

não, pela via administrativa do benefício em voga, no prazo de 10 (dez) 

dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA LISBOA (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 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000933-19.2018.8.11.0009. AUTOR: MANOEL DA 

SILVA LISBOA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Tendo em vista a implantação da versão 2.0 do sistema PJe, que 

ocorrerá no dia 10/09/2018, conforme Portaria nº. 1004/2018 - PRES, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 16h50min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000552-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA PRIMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000552-11.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

4.406,46; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: RICARDO 

FERREIRA PRIMO Vistos etc. 1 - Trata-se de ação de busca e apreensão, 

embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual o 

requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar 

o bem que se encontra em posse de RICARDO FERREIRA PRIMO, em 

decorrência do contrato indicado no ID 12385511, onde se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como reconhecido no art. 

3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar necessita apenas da 

inadimplência que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento. Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, 

sufragou o entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a 

entrega da correspondência no endereço do devedor, mesmo que não 

recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca 

de ser necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, 

atualmente vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha 

recebido a correspondência entregue na sua residência. Depois, vale 

registrar que a mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Logo, a 

notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto do título não 

constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de 

comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da 

correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, já estava 

ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. Em abono 

ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

PROTESTO. MEIO HÁBIL. EDITAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Em se tratando de alienação fiduciária, a demonstração 

da mora - para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão - 

pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por 

intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta 

registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se 

que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 

Precedentes. 2. O protesto por edital somente é cabível quando esgotados 

todos os meios de localização do devedor, o que não pode ser verificado, 

na espécie, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial a que 

se nega provimento. (Recurso Especial nº 1.655.571/DF 

(2017/0036898-1), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 10.03.2017). 

(negritei) No entanto, essa mesma jurisprudência, quando esgotados 

todos os meios de se localizar o paradeiro do autor, apregoa a 

possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Então, da confrontação 

do entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se 

é prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, 

a constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. Porém, volvendo os olhos para o caso 

judicializado, embora haja o envio de notificação da parte devedora, esta 

restou frustrada, com retorno negativo, não sendo recebida no endereço 

enviado, uma vez que a correspondência fora devolvida grafando 

“DESCONHECIDO” (ID 12385538). Ora, tal justificativa indica que a 

correspondência não chegou efetivamente ao endereço da parte 

devedora. De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação pelo 

correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo amparo 

legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a 

correspondência chegue até a residência do destinatário. 2 – Por fim, 

compulsando os autos, verifica-se que, não estão juntados os atos 

constitutivos da parte requerente, bem como, o valor atribuído à causa não 

corresponde ao saldo devedor em aberto, ou seja, as prestações 

vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, conforme 

entendimento dos Tribunais: “Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa nas ações de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder 

ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas na data do 

ajuizamento da demanda. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000 (TJ-SP)” . 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VALOR DA CAUSA. MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da 

causa, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, 

deve corresponder ao saldo devedor do contrato, que constitui, 

efetivamente, o proveito econômico intentado pelo credor. TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10024133812297001 MG (TJ-MG)”. Dessa forma, 

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

EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, bem como, 

atribuir o correto valor à causa, recolhendo o valor remanescente das 

custas processuais e juntar os atos constitutivos da Instituição, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 
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único, do CPC. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 06 de abril 

de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21052 Nr: 2111-79.2002.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO CITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Francis de Oliveira - 

OAB:35672/PR

 INTIMAÇÃO DJE

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$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e 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 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86401 Nr: 3816-29.2013.811.0009

 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: ALCIDES GARCIA BUZINARO

 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:

 INTIMAÇÃO DJE

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$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e 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 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80738 Nr: 1760-57.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALVES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

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$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e 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 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43524 Nr: 451-74.2007.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BRANCA CONTABILIDADE, ADEVANIR 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

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$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e 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 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 
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INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34893 Nr: 2077-02.2005.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:237481/SP, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:237481/SP

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), e das taxas judiciárias, no valor de R$136,23 (Cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), perfazendo o total de R$ 549,63, bem 

como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 126,00 

(Cento e vinte e seis reais), conforme apontado acima, devendo promover 

o recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34893 Nr: 2077-02.2005.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:237481/SP, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:237481/SP

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40, e da taxa judiciária, no valor de R$136,23, 

perfazendo o total de R$ 549,63, bem como as diligências do(s) oficial 

(ais) de Justiça no valor de R$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais), 

conforme apontado acima, devendo promover o recolhimento e 

comprovar, perante a Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum 

da Comarca de Colíder, no endereço constante do rodapé, no prazo de 

cinco (5) dias. Os valores retro mencionados deverão ser recolhidos em 

guias geradas pelo site, conforme a espécie.Neste ato, fica a parte 

devidamente cientificada de que a emissão das guias será feita por meio 

de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, deverá clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e incluir o valor. O sistema 

vai gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de 

Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, preencher os 

campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de 

que, uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94052 Nr: 2107-85.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-LÍDER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHIMIDT - 

OAB:MT 8091

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR a PREVI-LÍDER ao pagamento do auxílio-doença à autora 

Sônia Aparecida de Oliveira, equivalente ao SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a 

partir de seu requerimento na via administrativa (22/03/2015, fl. 17), 

perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos 

do art. 39 da Lei 2.361/2010 c/c o artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data do 

laudo pericial (28/07/2016, fl. 134), devidamente atualizado.(...)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 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.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 09 de agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54752 Nr: 2191-62.2010.811.0009

 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: CARLOS ALBERTO DONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 
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OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial, 

confirmando in totum a liminar deferida às fls. 43-46, e determino seja o 

requerente mantido na posse da área descrita na inicial; extinguindo o feito 

com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a 

parte requerida no pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que, atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em 10% 

sobre o valor da causa.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 08 de agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57375 Nr: 1658-69.2011.811.0009

 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: DPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que extingo o 

processo com resolução de mérito para, DECLARAR, com efeito ex tunc, a 

existência da união estável entre requerente e requerido, pelo período de 

07 (sete) anos, sendo a partir março de 1997 a meados de 2004, bem 

como para decretar a sua dissolução.Ademais, em decorrência da falta 

superveniente de interesse processual, JULGO EXTINTO o processo 

quanto à regularização de guarda, visitas e alimentos provisórios em face 

da filha Dayane de Aguiar Generoso, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 485, inciso VI, do CPC.Em razão da sucumbência recíproca, 

condeno a requerente e o requerido ao pagamento das custas, na 

proporção de 50% cada, bem como dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, na mesma proporção, nos 

moldes do art. 85, § 2º do NCPC, contudo SUSPENDO a sua exigibilidade 

quanto à REQUERENTE, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez 

que DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita requeridos na inicial, na 

forma da lei.Após o trânsito em julgado desta sentença, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seColíder, 09 de agosto de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55541 Nr: 120-53.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON JUNIOR DOS SANTOS 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos de fls. 112/122 

(Exceção de Pré-Executividade) , nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57282 Nr: 1566-91.2011.811.0009

 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: WILSON DONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial, 

confirmando in totum a liminar deferida às fls. 17-20, e determino seja o 

requerente mantido na posse da área descrita na inicial; extinguindo o feito 

com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a 

parte requerida no pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que, atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em 10% 

sobre o valor da causa.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 08 de agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51946 Nr: 2644-91.2009.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT impulsiono os presentes autos para Intimar 

o Advogado do autor, para se manifestar sobre os documentos juntados 

pelo requerido, sendo que os autos encontram-se a disposição nesta 

Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107553 Nr: 2878-92.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Autos nº. 2878-92.2017.811.0009 – Código nº. 107553

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fl. 

64), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de 

modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 23 de agosto de 2018, às 

17h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;
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Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 10 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52378 Nr: 3179-20.2009.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE RODRIGUES DE FREITAS, MARCIO 

MONTEIRO JAYME, AMÉRICO TRIPODI FILHO, VALDINEI CRISTIANO 

ULIANO, CELIOMAR FERREIRA, RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS, 

ALINE MARQUES DA SILVA, ELTON DE JESUS SILVA - nome verdadeiro 

LUIZ CARLOS DE JESUS, FRANCIVALDO DA SILVA MENEZES, OZENI 

BATISTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 

6.908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES 

- OAB:, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394/MT, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - 

OAB:53553/SP, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos n. 3179-20.2009-811.0009 – Código n. 52378DecisãoVistos, 

etc.1.Considerando o acordão que fora juntado ao feito, fls. 6.897-v/6.900, 

bem como o documento de fl. 6.737 que informa o deferimento de liminar 

para que a ré Regiane Rodrigues de Freitas aguarda-se o julgamento do 

HC n. 325.994-MT no regime semiaberto, SUSPENDO a decisão de fl. 6.896 

que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor e, 

por conseguinte, DETERMINO à gestora judiciária que certifique-se o 

trânsito em julgado do acordão supramencionado.2.Para o caso de ter 

havido o trânsito em julgado, desde já, REVOGO a determinação de fl. 

6.896, no tocante a expedição de mandado de prisão em desfavor de 

Regiane, devendo a serventia adotar as providências para expedição de 

guia, observando, contudo, o regime semiaberto.3.No mais, em relação à 

ré Ozeni Batista dos Reis, verifica-se que fora imposta a pena de 06 (seis) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe 

concedido o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu 

solta durante o processo (fls. 4.966/5.654).Posto isto, noto que é o caso 

de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de 

direito, consistente em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário 

mínimo, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, primeira parte, do 

Código Penal.Portanto, REVOGO, comumente, em favor da ré Ozeni Batista 

dos Reis a decisão de fl. 6.896, e DETERMINO a expedição da Guia de 

Execução Penal da acusada.Às providências.Cumpra-se.Colíder-MT, 10 

de agosto de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101820 Nr: 3484-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, SILVIO 

EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos nº. 3484-57.2016.811.0009 – Código nº. 101820 1.Conquanto 

apresentada resposta à acusação em favor do acusado Weder Henrique 

dos Santos, fls. 148/150, não foi arguido qualquer preliminar e/ou 

apresentado documentos, devendo ser mantida a decisão que recebeu a 

denúncia.2.Já pela defesa da ré Cristina da Silva Souza, foi alegada 

inépcia da denúncia pela narração genérica dos fatos e falta de justa 

causa para a propositura da ação penal em seu desfavor. No que tange a 

alegação defensiva de ser a denúncia inepta, não merece prosperar tal 

arguição, vejamos.No presente caso que se descortina, entendo que a 

peça ministerial não se enquadra nas hipóteses descritas acima de modo 

a ensejar sua rejeição. Isso porque, verifica-se da peça incoativa, ainda 

que de forma sucinta, a exposição do fato delituoso em toda a sua 

essência e circunstâncias, permitindo, inclusive, a ré o conhecimento de 

toda a dinâmica do que está sendo acusada de modo que possa exercer a 

ampla defesa, além da qualificação e o tipo penal ao qual é dada por 

incursa e rol de testemunhas, atendendo assim ao disposto no artigo 41 

do CPP.Quanto a alegada falta de justa causa consubstanciada na 

ausência de lastro probatório mínimo a ensejar a propositura da ação 

penal, percebe-se que há indícios de autoria pela ré Cristina na prática do 

preceito normativo ao qual é dada por incursa, conforme se percebe pelos 

depoimentos de Alexandro Granzoti Moreira e Jean Carlos Camargo 

Peixoto, sendo que a comprovação definitiva ou não, se dará por ocasião 

da instrução processual.REJEITO a preliminar suscitada pela defesa da ré 

Cristina da Silva Souza.Posto isso, não se evidencia qualquer das 

hipóteses de incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:1)DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 16 de outubro de 2018, às 

13h30min.2)INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas 

partes;3)INTIMEM-SE os acusados para que compareçam à audiência, ora 

designada, e ainda para serem interrogados.4)NOTIFIQUEM-SE o MPE e as 

defesas.Colíder/MT, 10 de agosto de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 59174 Nr: 792-27.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICAS 

JURIDICAS DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 792-27.2012.811.0009 – Código nº. 59174

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado a mesma 

propugnou pela rejeição da denúncia, alegando falta de justa causa para o 

prosseguimento da persecução penal.

Pois bem.

Quanto a alegada falta de justa causa consubstanciada na ausência de 

indícios mínimos de autoria para o prosseguimento a persecução da ação 

penal, não merece prosperar, vez que, em que pese não ser possível a 

análise aprofundada dos autos, verifica-se pelos depoimentos colhidos, 

bem como o termo de reconhecimento do acusado pelas vítimas e a guia 

de identificação criminal, a indicação de indícios suficientes de autoria e 

materialidade delitiva, sendo que a comprovação definitiva ou não, se dará 

por ocasião da instrução processual.

Deste modo, não há falar-se em falta de justa causa para propositura da 

ação penal.

Portanto, INDEFIRO o pleito defensivo nesse ponto.

Vale salientar que foi revogado o tema 991/STJ, vinculado Recursos 

Especiais n. 1708301/MG e 1711986/MG, por força da decisão do relator 

Ministro Sebastião Reis Júnior, conforme ofício n.° 29/2018 cuja cópia 

segue anexa.

Por fim, não evidenciado qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, mantenho a decisão que recebeu a denúncia e assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 10 de outubro de 2018, às 

15h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 10 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107420 Nr: 2805-23.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2805-23.2017.811.0009 – Código nº. 107420

Despacho

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado a mesma 

propugnou pela absolvição sumária, alegando atipicidade da conduta 

delitiva.

Pois bem.

Quanto a preliminar e os demais argumentos lançados pela defesa na 

resposta acusação, tenho que devem ser analisadas no momento do 

julgamento, posto que demandam uma análise aprofundada das provas até 

aqui produzidas e das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o 

crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o 

momento oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o 

mérito.

Vale salientar que conforme ofício acostado às fls. 121 foi revogado o 

tema 991/STJ, vinculado Recursos Especiais n. 1708301/MG e 

1711986/MG, por força da decisão do relator Ministro Sebastião Reis 

Júnior.

Assim, não se evidenciando qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, de modo que:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 10 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108599 Nr: 3572-61.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Peres Giroldo - 

OAB:MT/9929-A

 Autos nº. 3572-61.2017.811.0009 – Código nº. 108599

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado a mesma 

propugnou pela rejeição da denúncia.

Pois bem.

Quanto aos argumentos lançados pela defesa na resposta acusação, 

tenho que devem ser analisadas no momento do julgamento, posto que 

demandam uma análise aprofundada das provas até aqui produzidas e 

das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o crivo dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o momento 

oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não se evidenciando qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 10 de outubro de 2018, às 

13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias;

3) EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Sinop/MT para oitiva da 

testemunha arrolada pela defesa (endereço fl. 69-v), devendo após o seu 

cumprimento, ser devolvida a missiva a este juízo;

4) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

5) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a defesa;

No mais, DESENTRANHE-SE a fl. 68, eis que é uma peça estranha por não 

condizer aos fatos constantes nos autos e INTIME-SE a causídica para 

juntar a procuração.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 10 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111226 Nr: 1227-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ANTONIO COSTA SILVA, EDUARDO 

ADRIANO SOARES, MARLON FIDELIS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Geovane Ferreira da Silva e Diego Robson 

Botan, conforme requerido pelas partes. 2) Não havendo demais provas a 

serem produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) 

Considerando que as partes já apresentaram memoriais finais, MANTENHO 

os autos conclusos para decisão”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111226 Nr: 1227-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ANTONIO COSTA SILVA, EDUARDO 

ADRIANO SOARES, MARLON FIDELIS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Geovane Ferreira da Silva e Diego Robson 

Botan, conforme requerido pelas partes. 2) Não havendo demais provas a 

serem produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) 

Considerando que as partes já apresentaram memoriais finais, MANTENHO 

os autos conclusos para decisão”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83027 Nr: 376-25.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR BARROS ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 376-25.2013.811.0009 - Código nº. 83027

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 463, RESTITUA o valor remanescente ao réu 

Junior Barros Aranha, adotando-se as providências descritas no item b da 

fl. 444.

2. Não sendo encontrado para intimação pessoal, INTIME-O por edital.

3. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 9 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 111627 Nr: 1469-47.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILDO TEIXEIRA DIAS - 

OAB:20339/PA

 Autos nº. 1469-47.2018.811.0009 - Código nº. 111627

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o Dr. Vinicius Ribeiro Mota deixou transcorrer o prazo 

para juntada de substabelecimento (fls. 11-v) consoante certidão de fl. 13, 

devolva-se à origem.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 9 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 40420 Nr: 2103-63.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos n°. 2103-63.2006.811.0009 – Código n°. 40420

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. CUMPRA-SE as deliberações finais da sentença, vez que não houve 

alteração pelo acordão (fls. 252/256).

Às providências.

Colíder/MT, 9 de agosto de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 58454 Nr: 83-89.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CONCEIÇÃO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 83-89.2012.811.0009 – Código nº. 58454

Despacho

Vistos, etc.

1) Considerando que o réu não foi encontrado para intimação pessoal, 

conforme fl. 141, INTIME-O por edital.

2) Na eventualidade de constatar-se a inércia, cumpra-se o disposto no 

item 2 da fl. 137, em seguida, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 10 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108335 Nr: 3401-07.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 3401-07.2017.811.0009 - Código nº. 108335

Despacho

Vistos, etc.

1. Inicialmente, anoto que o pedido de relaxamento da prisão de fls. 

177/185, resta prejudicado, eis que já foi deferido pelo decisum de fl. 176.

2. No mais, digam as partes, em prazo sucessivo de 10 dias, sobre o 

ofício de fl. 204.

3. Após, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 9 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 47824 Nr: 1619-77.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESSANDRA APARECIDA 

FERRO - OAB:4883/RO, Henrique Scarcelli Severino - OAB:2714/RO

 Autos nº. 1619-77.2008.811.0009 - Código nº. 47824

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o réu não foi encontrado para intimação no endereço 

constante dos autos, conforme fl. 331-v, DETERMINO:

a) Quanto ao mandado de prisão a anotação no BNMP, caso ainda não 

tenha sido, até o efetivo cumprimento;

b) INTIMAÇÃO por edital para fins do disposto no item 2 do decisum de fl. 

316;

c) Na eventualidade da inércia, no caso do item b, ABRA-SE vista a 

Defensoria Pública.

Às providências.

Cumpra-se. Com URGÊNCIA tendo em vista se tratar de processo afeto a 

meta 2.

Colíder/MT, 9 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 2291-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PORTELLA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 2291-75.2014.811.0009 – Código nº. 89241

Despacho

Vistos, etc.

INTIME-SE o Ministério Público e a defesa do réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de cinco, salientando que na ocasião poderão juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de agosto de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94235 Nr: 2222-09.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY BELILA BERNADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT
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 Autos nº. 2222-09.2015.811.0009 – Código nº. 94235

Despacho

Vistos, etc.

 Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, o qual converteu o julgamento em diligência, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões recursais, conforme despacho de fl.123.

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

Mato Grosso, com as nossas homenagens, conforme disposto no artigo 

601 do Código de Processo Penal.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder-MT, 09 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 45373 Nr: 2223-72.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO APARECIDO GERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, JOSE MARIA COUTO - OAB:9108-PR

 Autos nº. 2223-72.2007.811.0009 – Código nº. 45373

Decisão

Vistos, etc.

1. RECEBO os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e 

pelo acusado, em seus efeitos legais (art. 597, CPP), sendo eles 

tempestivos, conforme certidões de fls. 188 e 191.

2. Considerando que ambos já apresentaram suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT 09 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112784 Nr: 2151-02.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DE MOURA, AJADIR DE 

LEMOS AJALA LOUBET, PAULO SERGIO BERTOLO, CLEBER TEOBALDO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Autos n°. 2151-02.2018.811.0009 – Código n°. 112784

Despacho.

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 05, e considerando o caráter itinerante das 

deprecadas, remeta-se a presente ao juízo da Comarca de Alta 

Floresta/MT, para cumprimento, com as baixas necessárias.

2. Comunique-se o juízo deprecante sobre a remessa supramencionada.

Às providências. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 10 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113255 Nr: 2444-69.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES CARDOSO, DEYVISON TAKEYKI 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 2444-69.2018.811.0009 – Código nº. 113255

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

Colíder/MT, 10 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 2442-36.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 Autos nº. 2442-36.2017.811.0009 – Código nº. 106834

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 37, DEVOLVA-SE à origem.

Às providências.

Colíder/MT, 10 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-26.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010192-26.2012.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

ME Parte Ré: EXECUTADO: JOAO JOSE DOS SANTOS . FINALIDADE: 

INTIMAR a parte exequente, através do(a) advogado(a), por todo o teor da 

Certidão de Oficial de Justiça de id. 12859765, para querendo, pugnar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. 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: 1001346-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO NICOLAU DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001346-32.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: CLODOALDO 

NICOLAU DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: ALTA FLORESTA MOTOS 

LTDA., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o dia 09 de outubro de 2018 às 

14h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 
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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, 10 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER BEZERRA DA SILVA (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001354-09.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: KLEBER 

BEZERRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 11 de outubro de 2018 às 14h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 10 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR VIANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000133-88.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: EDGAR VIANA 

DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 11 de 

outubro de 2018 às 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, intimar 

o(a) advogado(a) por todo da decisão de id. 14573098. Colíder/MT, 10 de 

agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000698-52.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS 

GONCALVES ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 09 de outubro de 2018 às 15h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão judicial de id. 14627930. Colíder/MT, 10 de agosto de 2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIODATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001170-53.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: CICERO JOSE 

DIODATO Parte Ré: REQUERIDO: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI DO BRASIL FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o o 

dia 09 de outubro de 2018 às 15h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, intimar 

o(a) advogado(a), por todo o teor da decisão de id. 14630633. Colíder/MT, 

10 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL IVAN BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001176-60.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: RAFAEL IVAN 

BRANCO Parte Ré: REQUERIDO: SERASA S/A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 09 de outubro de 2018 às 15h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, intiamr o(a) advogado(a) por todo o teor da 

decisão judicial de id.14643711. Colíder/MT, 10 de agosto 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001177-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL IVAN BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001177-45.2018.8.11.0009; REQUERENTE: RAFAEL IVAN 

BRANCO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o 

(a) Advogado da parte autora constituído (a) nos autos para comparecer 

à audiência de conciliação designada para o dia 11 de Outubro de 2018 às 

15hs00, 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 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: 1000193-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VINHA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000247-13.2018.8.11.0046

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:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (RÉU)

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (RÉU)

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000247-13.2018.8.11.0046 Vistos. 1 – Tendo sido juntado 

documento que serve como prova escrita sem eficácia de título executivo, 

verifica-se que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 2 - Defiro, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega de 

coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso 

o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas processuais 

(CPC art. 701, § 1º). 3 - Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (CPC art. 700). 4 - Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Comodoro/MT, 13 de agosto de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMILA GABRIELY JESUS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000362-34.2018.8.11.0046 Vistos. Processe-se em 

segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação de exoneração de alimentos c/c pedido 

liminar, formulada por ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA em desfavor de 

TAMILA GABRIELY DE JESUS DA SILVA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No que tange o pedido de antecipação de tutela, observa-se 

nos autos que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, considerando que o requerente não colacionou 

aos autos documentos que demonstram sua incapacidade financeira de 

continuar fornecendo pensão alimentícia a requerida. Em que pese o autor 

ter acostado aos autos documentos que demonstra que sua empresa está 

passando por dificuldades financeiras, a personalidade da pessoa jurídica 

não se confunde com a da física. Saliento ainda que o simples fato da 

requerida ter atingido a maioridade não exonera o dever alimentar. Desta 

forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação, se a requerida não colacionar provas 

acerca da necessidade de continuar recebendo os alimentos. Designo 

audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 10h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro, 13 de agosto de 2018. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000638-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANIERI HENRIQUE PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000638-65.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de ação 

cautelar de busca e apreensão com pedido de liminar formulado por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face RANIERI HENRIQUE 

PEREZ objetivando a concessão de liminar de busca e apreensão de um 

veículo MARCA CHEVROLET, MODELO VECTRA HATCH 2.0 8V 4P, 

CHASSI 9BGAJ48C09B286012, PLACA NJN9776, RENAVAM 148569188, 

COR PRETA, ANO 09/10, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. Narra que 

concedeu ao réu um financiamento no valor de R$23.012,67 (vinte e três 

mil, doze reais e sessenta e sete centavos), para ser restituído por meio 

de 48 prestações mensais, no valor de R$791,64 (setecentos e noventa e 

um reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento final em 

09/05/2020, mediante Contrato de Financiamento 4389802136 para 

Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 

09/06/2016. O credor alega que o devedor tornou-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 09/03/2018, 

bem como foi constituído em mora, argumentando que por força do 

contrato firmado entre as partes, o não pagamento das prestações 

mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas vincendas e 

autoriza a busca e apreensão do bem alienado, bem como a venda 

extrajudicial independentemente de avaliação. Requereu o deferimento do 

pedido liminar de busca e apreensão. Decido. Analisando os autos, 

observo que a notificação de fls. 18 não foi entregue ao domicílio do 

devedor, conforme se depreende do aviso de recebimento de fls. 19 que 

consta como “não procurado”, dessa forma o devedor ele não se 

encontra constituído em mora, não podendo ser autorizada dessa maneira 

liminar de busca e apreensão do bem descrito na exordial. Neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 578559 PR 

2014/0174979-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015). 

Do exposto, percebe-se que não subsiste o 'fumus boni juris' da liminar de 

busca e apreensão (art. 3º do Dec-Lei 911/69), razão pela qual NEGO o 

pedido liminar, podendo ser reapreciado em outro momento. Deixo de 

realizar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Comodoro para designação e realização de audiência de 

conciliação, uma vez que a presente ação possui rito especial. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que apresente contestação no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000720-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)

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

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000720-96.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de alvará para realização de evento público realizada pelo 

Sindicato Rural de Campo de Júlio/MT. Decido. Considerando que o pedido 

tem como fundamento o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

tratando-se, portanto, de feito da Infância, sua distribuição deve ser 

realizada via PEA. Assim, determino o arquivamento dos autos e a 

intimação da parte para que protocole o presente pedido pela via 

adequada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO 

SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38202 Nr: 2900-49.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE ISAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687

 Intimar a parte autora em cumprimento ao disposto no art. 450, § 3º da 

CNGC de que foram emitidos na data de 27/07/2018 os alvarás de nº 

422718-2 e 422721-2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 528-16.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

relação as petições da executada de fls. 350/368 e 369/378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62138 Nr: 176-04.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI FERREIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES 

FILHO - OAB:7146/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO JOSE PEIXOTO 

VELOZO - OAB:OAB/RJ 109.231, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719-MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40403 Nr: 1416-62.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Intimar a parte exequente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

dados bancários para a liberação de valores através de alvará, pois o 

alvará de nº 417059-8/2018 foi cancelado com a seguinte mensagem: 

Inconsistência nos dados bancários fornecidos para crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 1257-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Certifico e dou fé que a parte exequente juntou novamente às fls. 268/269 

dos autos minuta de acordo sem a assinatura da parte executada, 

impulsiono portanto o presente feito intimando a parte exequente para 

regularizar a situação, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIO DOMENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAETANO GOMES OAB - RO3269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000226-37.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ARCENIO DOMENE EXECUTADO: LINDOMAR FERREIRA DA 

COSTA Vistos, etc. Trata-se de ação de execução por quantia certa de 

título extrajudicial proposta por ARCENIO DOMENE em face de LINDOMAR 

FERREIRA DA COSTA em que o exequente requer tutela de urgência a fim 

de determinar, inaudita altera pars, o arresto dos semoventes registrados 

em nome do executado junto ao INDEA. É o relato do essencial. Decido. 

Quanto ao pedido de tutela antecipada, atualmente correspondente à tutela 

de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, referido 

preceptivo estabelece que são requisitos necessários à sua concessão a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: 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. A tutela de urgência prevista no art. 300 do 

CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido de 

mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as provas 

hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, 

prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo pois, 

uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida 

demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão. 

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser provisoriamente 

satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse 

mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa 

avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido 

o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., 

Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). Contudo, na hipótese, não se verifica 

o perigo da demora, vale dizer, não restou demonstrada a circunstância 

de que o executado esteja na iminência de dilapidar o seu patrimônio, 

levando a crer na possibilidade de o exequente não ver seu crédito 

liquidado. Assim sendo, constatada a ausência de um dos requisitos e 

pressupostos necessários, nessa fase de cognição superficial, não há 

como conceder a tutela perseguida de forma antecipada. Em face do 

exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela 

antecipada. Cite-se o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral 

da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do mandado de citação [art. 915 do CPC]. Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, 

ambos do CPC]. Intime-se o executado para que, no prazo para embargos, 

caso queiram, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 916 do CPC]. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC]. A 

propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 29 de junho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91522 Nr: 2770-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JUNIOR SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS, ETC.

Atento aos autos, verifico que o recuperando já deu totalmente 

cumprimento a reprimenda imposta, sem qualquer indicação de 

descumprimento.

Nessa senda, julgo, por sentença, extinta a punibilidade de LUCIANO 

JUNIOR SILVA SOUZA.

Com o trânsito em julgado, não havendo pendencias, o que deverá ser 

certificado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.

Publicado em audiência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117798 Nr: 1055-35.2018.811.0046

 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: CARLOS ROBERTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro conforme requerido pelo Douto Causídico, advertindo que em caso 

de não comparecimento será declarada encerrada a instrução e preclusa 

a oitiva das testemunhas.

Nessa senda, designo o dia 12 de setembro, às 13h30min para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120484 Nr: 2255-77.2018.811.0046
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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: ANTONIO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

De proêmio, quanto ao requerimento de prova prestada formulado pelo 

requerente, tenho por bem admiti-lo nos termos do artigo 372, do CPC. 

Consigno que, diante da ausência da autarquia ré não há que se falar em 

ofensa ao contraditório, pois aquela se quer se dá ao trabalho de 

comparecer as audiências a que é chamada.

 Tendo em vista que a requerente já apresentou alegações finais, vistas a 

autarquia requerida para tal mister.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40407 Nr: 1420-02.2012.811.0046

 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: PLANALTO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado Anderson Cesar Frei Alexo.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61716 Nr: 3565-31.2012.811.0046

 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: OZITA MARIA DE PINHO GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado Anderson Cesar Frei Alexo.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36073 Nr: 768-19.2011.811.0046

 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: ROSANA TEODORO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA CENTER CAR, DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA - OAB:8014

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 346-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALTER RIBEIRO, ELIANA DE SOUZA 

GEANESINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA BIBIANO DA SILVA, JACOMO 

YOSHIO SANGALE, FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, GLENIO 

MORETTO, MARIA CLAODETE PINOW, ROGÉRIO VILELA VICTOR DE 

OLIVEIRA - OFICIAL REGISTRADOR, PARTE NÃO IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61477 Nr: 3298-59.2012.811.0046

 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: SEBASTIÃO RINALDI, VICENTE AFONSO COLLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA TELLES, MARIA 

AURORA MIRANDA MERINO TELLES, MARIA IDALINA NABARRETTE 

TREVISAN, JOSÉ LUIZ DACOL TREVISAN, NELSON CONSTANCI, 

SEBASTIÃO CARLOS NASCIMENTO, MUNICIPIO DE NOVA LACERDA, 

ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31033 Nr: 2119-95.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40016 Nr: 3700-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40296 Nr: 1310-03.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA AURELIANA FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ELBIO GONZALEZ.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61515 Nr: 3342-78.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ELBIO GONZALEZ.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68998 Nr: 2279-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLISE MARQUES MORAES - PREFEITA 

MUNICIPAL DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ELBIO GONZALEZ.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19839 Nr: 983-68.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVI BETIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ELIANA DA COSTA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25916 Nr: 87-54.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ELIANA DA COSTA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29714 Nr: 659-73.2009.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DE MORAES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AUGUSTO REZENDE 

SILVEIRA - OAB:1711617

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ELIANA DA COSTA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38188 Nr: 2886-65.2011.811.0046

 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: CELSO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR TORRES MENDES 

- OAB:2.305/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ELIANA DA COSTA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 1329-77.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, RANULFO DE AQUINO NUNES, Elizabete da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogadoGABRIELA LEITE HEINSCH.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 791-33.2009.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RODRIGO RODRIGUES, JULCI BEATRIZ 

SALTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEY ROCHA FINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SILVA BONFIM - 

OAB:1727/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado GILBERTO SILVA BONFIM.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 
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termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40511 Nr: 1525-76.2012.811.0046

 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: VALMIR LUIZ MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36257 Nr: 954-42.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIS KRINGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR KRIGNL, SERGIO NATALIO 

KRIGNL, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12661 Nr: 696-76.2004.811.0046

 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: JORGE RENATO DOS SANTOS, NELCI IACZESKI DOS 

SANTOS, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI BANCO INTERNACIONAL DE 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMAR JOSÉ DE SOUZA - 

OAB:88588, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO BATISTA 

NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, 

LUIZ CARLOS DE ARRUDA - OAB:21190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMAR JOSÉ DE SOUZA - 

OAB:88588, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - OAB:21190

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado LEONARDO GIOVANI NICHELE.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 3472-34.2013.811.0046

 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: CLAUDIO ZUCKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DOS SANTOS, GISELA VIEIRA 

DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38734 Nr: 3432-23.2011.811.0046

 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: FRANCISCO DIAS BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E SILVA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60352 Nr: 2115-53.2012.811.0046

 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: MARLENE BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E SILVA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 1411-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, JOSÉ 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado PEDRO GARCIA TATIM.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66419 Nr: 164-53.2014.811.0046

 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: MILTON GIONGO, ALDOIR GIONGO, AIRTO GIONGO, 

ODETE MARIA PEREIRA GIONGO, ADAIR GIONGO, SALETE PAULEK DOS 

SANTOS, DANIEL GIONGO, JUSSARA APARECIDA NOVINSKI, MARINÊS 

FINATO, DELMAR GIONGO, MARILIA GIONGO DE OLIVEIRA, OZEMAR 

BELIRIO ERNESTO, DIONISIO LUIZ FOGLIATTO, MARISA ISAURA GIONGO 

FOGLIATTO, ARMELINDO GEREMIA, MIRTES GIONGO BROGNOLI, 

MARINÊZ GIONGO GEREMIA, MARLY GIONGO SABCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO TIMOTEO - 
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OAB:37263, DIDIMO DE OLIVEIRA COSTA - OAB:GO/4.738

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado PEDRO GARCIA TATIM.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19544 Nr: 698-75.2006.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE CASTRO, IRIVÂNIA 

SANTOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINES DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado RODRIGO MOURA DE VARGAS.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20814 Nr: 1880-96.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado RODRIGO MOURA DE VARGAS.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35719 Nr: 412-24.2011.811.0046

 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: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NOGUEIRA DE PADUA, DOMINGOS 

SAVIO LIZZI, OSMAR DA SILVA, CLAUDIO GOMES SOARES, ELISEU 

EMENEGILDO, MARCILENE CARRARO, ADÃO MENDES DA SILVA, GILMAR 

MARTINS, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, JOÃO FERREIRA DA COSTA, JOSÉ 

APARECIDO SOSSAI, PAULO GOLIM, MOACIR, DECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93.237/RS, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB:7948/MT, LEOPOLDO 

LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD - OAB:93.237/RS

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado ROSÂNGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35719 Nr: 412-24.2011.811.0046

 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: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NOGUEIRA DE PADUA, DOMINGOS 

SAVIO LIZZI, OSMAR DA SILVA, CLAUDIO GOMES SOARES, ELISEU 

EMENEGILDO, MARCILENE CARRARO, ADÃO MENDES DA SILVA, GILMAR 

MARTINS, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, JOÃO FERREIRA DA COSTA, JOSÉ 

APARECIDO SOSSAI, PAULO GOLIM, MOACIR, DECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93.237/RS, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB:7948/MT, LEOPOLDO 

LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD - OAB:93.237/RS

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado THALUÁ KRIGNL CAPELETTI.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18538 Nr: 3136-11.2005.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29857 Nr: 894-40.2009.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34771 Nr: 2955-34.2010.811.0046

 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: C ARLOS PEREIRA MAIA, LUIZ RAIMUNDO SALES, 

NORBERTO RINALDI, SEBASTIÃO RINALDI, GILSON RIBEIRO MELCHIOR, 

MANOEL CHAMBO DE CASTILHO, RINALDO MIRANDA CONSTANCI, JAIR 

LINO FIUZA, NELSON CONSTANCI, ANTONIO RODRIGUES, MARCELO 

FERNANDES PIRES, JOSÉ RENATO FERREIRA BINAS, GILBERTO RINALDI, 

JOAQUIM CUSTÓDIO DE LIMA, JOSE SERAFIM DA SILVA, IDALÍCIO 

RINALDI, MANOEL PEIXINHO, CICERO JOSÉ MARQUES, NELSON QUEIROZ 

DE FREITAS, JOSÉ CARVALHO DE SOUZA, ANTONIO LINO FIUZA, 

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA, MAGNO RUBENS BERBEGOZZI, ANIZIO 

JOSÉ DA SILVA, VONER LUCIO LEAL, MARIA FRAGAS DOS SANTOS, 

ORALDA BATISTA DE MATOS BICALHO, JOSÉ CARLOS PELISSER, 

ELVES JOSÉ PEREIRA, VICENTE AFONSO COLLE, GENISIO NUNES 

RANGEL, JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, JOSEDIR RANGEL DE SOUZA, 

JOSE ABADIO FIUZA, SEBASTIÃO CARLOS NASCIMENTO, LOURIVALDO 

PEREIRA MAIA, NEURI DE MELLO BUENO, SALETE ZAMO WINGENBACH, 

MANOEL MESSIAS SANTOS, IVANIL RINALDI, MARISA MOREIRA AQUINO 
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DE FREITAS, FERNANDO AQUINO DE FREITAS, ORLANDO EUGENIO DA 

ROCHA, WALDORACY MOREIRA AQUINO, NOEMIA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA TELLES, MARINA 

AURORA MIRANDA MERINO TELLES, ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 307-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RODRIGO CASARIL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68105 Nr: 1553-73.2014.811.0046

 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): CELITO MENEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 Certifico que o processo encontra-se em carga por mais de trinta dias 

com o advogado VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA.

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em três dias, nos 

termos do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29275 Nr: 387-79.2009.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PÉTROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635, JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - OAB:5.023/MT, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8078/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada às fls. 657/658, com fulcro no art. 525, §5º do CPC.No mais, 

DEFIRO a penhora on-line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para manifestação.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud por ter havido resposta negativa, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 de maio 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33841 Nr: 2027-83.2010.811.0046

 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: SANDRA MARINA BRANCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ INÊS FURST DE LORETO, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT, ROSANGELA DE ANDRADE KELM - 

OAB:9639B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/MT, ANDREIA JACOBS MONTINI - OAB:RS 43990, DANIELA 

SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - OAB:18339/MT, JOÃO BATISTA 

NICHELE - OAB:7540-B, JOSÉ MONTINI - OAB:5.155/RS, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, MARCELO JACOBS MONTINI - 

OAB:54.931/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

GIOVANI NICHELE, para devolução dos autos nº 2027-83.2010.811.0046, 

Protocolo 33841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37146 Nr: 1845-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Certifico que o processo fora alocado em escaninho próprio para 

expedição de alvará de elvantamento de valores, contudo, verifica-se que 

não foram vinculados ao processo os valores de fls. 96/99 no montante 

de R$ 475,98. Ainda, não há determinação para levantamento, tendo sido 

requerido às fls. 158/159. Por fim, certifico que não fora possível 

identificar os dados bancários para confecção do alvará (nome e código 

da instituição financeira, nome e CPF do beneficiário, número e dígito da 

agência e número, dígito e espécie de conta). Assim, fica a parte 

interessada intimada a apresentar os dados bancários mencionados, 

podendo indicar inclusive a que título postula o levantamento de valores, 

se o beneficiário é a própria parte, se postula o levantamento de valores 

em nome da parte indicando a fl. da procuração com poderes especiais, 

se postula em causa própria a fl. do pedido de cumprimento de sentença 

dos honorários. Ainda, impulsiono o processo para expedir ofício de 

vinculação do valor referido, bem como conclusos em seguida para 

apreciação do pedido de fl. 158/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 68081 Nr: 1532-97.2014.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSA TAVARES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos à parte AUTORA para manifestação quanto ao 

retorno dos autos à 1ª Instância.

Núbia Rodrigues de Oliveira
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Tec. Judiciária

Matr. 34937

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010001-64.2012.8.11.0046; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI, da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte reclamante para que, no prazo 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao valor depositado para o cumprimento da sentença, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. 

COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONICLEI DE OLIVEIRA CABRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000095-62.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JONICLEI DE OLIVEIRA CABRAL VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-42.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MEU POSTINHO COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE FRITSCH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010168-42.2016.8.11.0046. REQUERENTE: MEU POSTINHO 

COMBUSTIVEIS LTDA - ME REQUERIDO: FABIO JOSE FRITSCH VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-94.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010171-94.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: WEVERSON DA SILVA RAMOS 

VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado pela parte requerente de 

suspensão dos presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

com vistas à tentativa de localização do novo endereço da parte 

requerida. Cientifique-se a parte autora de que a ausência de 

manifestação no prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010259-69.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO VERA (EXECUTADO)

CLEONICE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010259-69.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: CELIO RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: CECILIO VERA, CLEONICE CARVALHO Vistos, etc. 

Manifeste o exequente acerca do requerimento de parcelamento efetuado 

pelo executado em 05 dias. Após, com ou sem manifestação, venham-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000213-72.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AFONSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000213-72.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 

68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará. COMODORO, 8 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-60.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BENEDETTI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

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 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010085-60.2015.8.11.0046; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a executada para, querendo, apresentar 

recurso ou impugnação no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da 

decisão que concedeu a liberação de alvará. COMODORO, 13 de agosto 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-60.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BENEDETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

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 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010085-60.2015.8.11.0046; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a executada para, querendo, apresentar 

recurso ou impugnação no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da 

decisão que concedeu a liberação de alvará. COMODORO, 13 de agosto 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA VERAO MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000010-76.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

EXECUTADO: FABIOLA VERAO MOURA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no art. 38, Lei n.º 9.099/95. Decido. O processo 

comporta extinção, de ofício. Isto porque, o contrato de honorários 

advocatícios foi celebrado por Ana Clara Verão Ribeiro por meio de sua 

representante legal Fabiola Verão Moura. Sendo Ana Clara Verão Ribeiro 

incapaz, não apresenta ela capacidade processual para figurar em juízo 

perante o Juizado Especial Cível, conforme prevê o art. 8º, § único, da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, no que tange a reclamação do douto advogado, 

aquele tem ciência de que os processos virão conclusos na ordem 

cronológica, não havendo possibilidade de se burlar tal ordem. No que 

tange a reclamação contra a assessoria deste magistrado, ressalto que 

causa estranheza tal fato, pois sempre foram anteciiosas com os doutos 

causidicios, sendo inclusive, que por ocasião da vinda da Corregedora foi 

um ponto elogiado pelos advogados presentes na reunião. Por fim, caso o 

douto causídico ainda tenha alguma reclamação, é sabedor de que poderá 

conversar com este magistrado pessoalmente, pois todo o advogado que 

chega neste gabinete é prontamente atendido. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso cabível, arquive-se. Sem custas 

processuais, ex vi legis 54, da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-41.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEIA DE OLIVEIRA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010041-41.2015.8.11.0046; Valor causa: R$ 16.727,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-41.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEIA DE OLIVEIRA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010041-41.2015.8.11.0046; Valor causa: R$ 16.727,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará. COMODORO, 13 de agosto 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
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010216-69.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BORDINHAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010216-69.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010216-69.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BORDINHAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010216-69.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-70.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo: 

8010257-70.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.764,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-70.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010257-70.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.764,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-70.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010257-70.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.764,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto 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 
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GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-75.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MONDINI (EXEQUENTE)

VERONICA MARQUES BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010192-75.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.766,69; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-75.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MONDINI (EXEQUENTE)

VERONICA MARQUES BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010192-75.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.766,69; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-75.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MONDINI (EXEQUENTE)

VERONICA MARQUES BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010192-75.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.766,69; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010273-19.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIS FLORINTINO ZIMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010273-19.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 18.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010273-19.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIS FLORINTINO ZIMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (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 M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010273-19.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 18.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 13 de agosto 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
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Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94824 Nr: 3659-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SANTANA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 437-77.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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.: 50879 Nr: 2744-38.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 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 Exceçãod e 

Pré-executividade retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20043 Nr: 1579-63.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA MARÇAL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 1354-23.2018.811.0010

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSDO, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1354-23.2018.811.0010

Código 110361

VISTOS ETC,

Vitor Gabriel Souza de Oliveira, representado por sua genitora Edna 

Cordeiro de Souza, ajuizou “Ação de Alimentos com Pedido de Tutela 

Urgente”, em face de Danilo Oliveira, todos qualificados nos autos.

Alimentos provisórios fixados à ref. 04, bem como concedida a gratuidade 

da justiça.

As partes formularam acordo em audiência realizada no CEJUSC, 

buscando, assim, a homologação e extinção da presente demanda (ref. 

32)

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo firmado entre as 

partes (ref. 36).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, e 

cuidaram para que os direitos da criança fossem devidamente 

resguardados, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado.

Ademais, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo firmado 

entre as partes.

Destarte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente acordo celebrado entre as partes, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, remetam-se 

os autos imediatamente ao arquivo.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de Agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 269 Nr: 795-04.1997.811.0010

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, CLEBER RIBEIRO - OAB:18.222/GO, Eduardo Urany de 

Castro - OAB:16.539 - GO, MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, TEREZINHA URANY DE CASTRO - OAB:2.725/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 795-04.1997.811.0010

Código nº. 269

Excipiente: Usina Jaciara S.A.

VISTOS ETC,
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Desapensem-se e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 16 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 625 Nr: 1014-17.1997.811.0010

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAS GRAÇAS DE ASSIS, NEDIR NEVES DE 

ASSIS, MÁRCIA NIEDERLE, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, GIOVANI 

BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TAMPORIM JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 Certifico e do fé que, diante da manifestação do exequente, impulsiono os 

autos para proceder a sua intimação, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar os comprovantes da distribuição da carta precatória e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18782 Nr: 240-69.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEM SEMENTES AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

EVERTON JORGE SCHINOCA, VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Rubens Pereira Navarro - 

OAB:34847, MARIA JULIA VICARI ALVES - OAB:229.136/SP, MONICA 

DA SILVA FAVARIM - OAB:304.185/SP, PAULO ROBERTO NOVAES DE 

OLIVEIRA - OAB:123700SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 200/201 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16282 Nr: 804-82.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, efetuar 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Intimação do Requerido. Regulamentada pelo Provimento 

07/2017 datado de 13 de junho de 2017, em cumprimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos. Devendo comprovar nos 

autos o depósito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27070 Nr: 595-74.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVO MILÊNIO SERVICE LTDA, ADEMAR NUNES 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, CLEBER RIBEIRO - OAB:18.222/GO, 

Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, MARCELO MENDES 

FRANÇA - OAB:14301/GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO

 Certifico e dou fé que, transcorreu o prazo de 15 (quinze ) dias para a 

parte devedora comprovar o pagamento da dívida devida. Assim, faço 

expedir intimação ao exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55543 Nr: 75-41.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LOURENÇO ESTRUTURA METÁLICA E 

PRÉ-MOLDADOS LTDA, JAIR PEREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certiico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, para cumprimento do mandado de citação . Regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento ao 

Provimento 56/2017-CG. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54786 Nr: 3221-27.2013.811.0010

 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: JSDS, JSDS, VSDS, RSDS, LCDS, SSDS, ÉTBDS, 

FRGDS, AGS, AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 156038 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/10/2018 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104057 Nr: 8217-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA SIQUEIRA LEÃO - 

OAB:24127/O

 Certifico e dou fé que envio ao DJE para intimar o (a) advogado(a)da 

audiência designada na CP 2ªVCrimRoo/MT distribuída sob cód 677232 e 

audiência para o dia 26/10/2018 às 13h50min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: desconhecido 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA OAB: MT16216/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 Hora: 08:40 , 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001656-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DAIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 08:10 , 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001852-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACCELE SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 08:20 , 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001850-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 
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(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001848-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS GUADAGMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 08:40 , 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001200-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 08:50 , 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACCELE SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001873-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONECLEIA GOMES ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: PAULO 

SERGIO DANIEL OAB: MT0009173A-B Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/09/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-56.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADJETE DA CONCEICAO SANTOS (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)

 

Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença de id n. 

14653146 foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença de id n. 14653146.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEU MALTEZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - EPP (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: MARCO 

AURELIO ROMANO FERREIRA OAB: MT0019831A Endereço: 

desconhecido Advogado: JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA OAB: 

MT0014012A Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 1361, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-075 Advogado: STEYCE RIBAS 

NOGUEIRA DA SILVA OAB: MT0020752A Endereço: AVENIDA 

MARECHAL RONDON, 1361, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-075 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000428-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATIAS XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14671618 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14686169 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 14686169.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000252-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINIR GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14694886 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000137-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RIBEIRO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14695014 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MACIEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14694399 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000069-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR NERIS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14695868 e seguintes.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92521 Nr: 2906-33.2017.811.0018

 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: Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

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

Lima - OAB:'3127-A

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que as partes são legítimas e estão bem 

representadas em juízo, bem como que na contestação não foram 

suscitadas preliminares. Não vislumbro, outrossim, qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente nestes autos.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o alegado na inicial e contestação.

Ademais, determino a intimação da parte requerente, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente os comprovantes de pagamentos 

referentes aos gastos de implementação de energia elétrica na 

propriedade “Fazenda Casa Branca-área A”, em que o mesmo alega na 

presente lide.

INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do 

CPC/2015.
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Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74005 Nr: 3179-80.2015.811.0018

 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: Milene Cristina Pimentel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Aparecido Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do Ministério Público às fls. 80, determino a 

intimação da requerente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente aos autos provas referente ao binômio alimentar, e, querendo, 

diga o que entender de direito.

Ainda, determino que seja elaborado parecer psicológico da requerente e 

do menor Pedro Pimentel Borges, bem como estudo social na residência da 

parte autora e no local em que se encontra o menor, ambos no prazo de 

15 (quinze) dias. Após o relatório da equipe multidisciplinar, dê-se vista 

dos autos ao “parquet” para manifestação.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93304 Nr: 3322-98.2017.811.0018

 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: MCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104103 Nr: 21-12.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos etc.

Considerando que o cálculo da Contadora Judicial fora anexado nos autos 

(ref. 41), intime-se a exequente para manifestar o que entender de direito, 

no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29704 Nr: 2252-61.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vannelis da Silva

 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, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que foram realizadas diversas tentativas de 

localização do executado, a fim de que o mesmo fosse citado.

Ocorre que, até o presente momento o executado não foi encontrado, 

estando, portanto, em local incerto e não sabido, razão pela qual o 

deferimento do pedido de fl. 102 é medida que se impõe.

Assim, DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL do executado, nos moldes 

dos artigos 256 e 257, inciso II e III do Código de Processo de Civil, fixando 

o prazo do edital em 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo acima, intime-se o exequente para requerer o que for 

de seu interesse.

Caso o executado não tenha se manifestado, nos termos do art. 72, inciso 

II, do CPC/2015, nomeio, desde já, como curadora especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29703 Nr: 2251-76.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vannelis da Silva

 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, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que fora proferida sentença às fls. 86, indefiro o petitório de 

fls. 89, devendo o presente feito ser arquivado com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60036 Nr: 2599-21.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Destarte, considerando que à época da decisão proferida nestes autos o 

atual Código de Processo Civil não estava em vigor, julgo improcedente a 

presente impugnação à execução, e HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pela exequente, conforme planilha apresentada às fls. 42.Após, sendo o 

crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em conformidade com o 

art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e 

art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício requisitório, via RPV, 

devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas 

as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás 

conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes 

conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo (artigo 450 da 

CNGC/MT).Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8764 Nr: 361-78.2003.811.0018
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. NOGUEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, em que a parte exequente União (Fazenda 

Nacional) move em face de W. NOGUEIRA & CIA LTDA.

Em fls. 160 a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

Às fls. 164 a parte executada se manifestou pugnando pela extinção e 

pelo desbloqueio dos veículos penhorados nos autos.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Ainda, determino o desbloqueio dos veículos GM S-10 2.8D, ano 2001, 

placa KEG-6411 e uma motocicleta HONDA SHADOW 750, ano 2008, placa 

DWX-2363, devendo ser retirada quaisquer restrição que houver, desde 

que relacionada a estes autos.

Eventuais custas pela parte executada. Em caso de não pagamento das 

custas devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24721 Nr: 2740-50.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosalles Comércio de Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Marques de Almeida Agrop. -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Exequente 

Agrosalles Comercio de Sementes Ltda contra sentença proferida às fls. 

62, aduzindo que a mesma fora obscura e contraditória pois não fora 

intimado o exequente para se manifestar com o retorno dos autos do 

arquivo provisório.

Aduz, o recorrente (fls. 65/68) que a sentença de fls. 62 foi obscura ao 

não ter sido intimado o exequente da decisão (fls. 61), que determinava 

que o mesmo se manifestasse em 05 (cinco) dias.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Após compulsar os autos, bem como perscrutar o pedido feito pela 

embargante, tenho que o mesmo não pode prosperar.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que 

somente cabem embargos de declaração quando na sentença ou acórdão 

houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o magistrado de ofício ou a requerimento.

Pois bem, no caso em apreço, tenho que a sentença não se demonstrou 

obscura e contraditória, conforme quer fazer crer a parte embargante, daí 

porque entendo que o não acolhimento do pedido é medida que se impõe.

 Pelo exposto, REJEITO em sua totalidade os presentes embargos 

declaratórios.

Intime-se o embargante.

Às providências.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos etc.

Considerando o petitório de fls. 154/156, em que a parte autora informa 

que houve acordo, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou 

simulação, HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus 

efeitos, e por consequência, defiro o pedido de suspensão do processo 

na forma requerida pelo exequente, nos termos do Art. 922, do Código de 

Processo Civil/2015, anotando-se no Sistema informatizado.

Transcorrido o prazo necessário para o executado cumprir a obrigação, 

conforme acordo entabulado entre as partes, no caso de não cumprimento 

da obrigação, o processo retomará o seu curso. (artigo 922, parágrafo 

único, CPC/2015).

Intime-se o exequente através do seu patrono ao final do período de 

suspensão para que requeira o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas legais.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37021 Nr: 1189-30.2010.811.0018

 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: Claudia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredicard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Brandão Amaral - 

OAB:OAB/RS 51.652

 Vistos, etc.

Diante do petitório de fls. 262, diga a exequente o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93658 Nr: 3520-38.2017.811.0018

 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: Genersi Cabral dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria 

por invalidez permanente, no valor de um salário mínimo, julgando extinta a 

ação com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: GENERSO CABRAL DOS SANTOS 

2.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez3.Data do início do 

benefício: 14/02/2017 (data do indeferimento administrativo).4.Renda 

mensal inicial: um salário mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado).Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, antecipo os efeitos da tutela, para o fim de determinar a 

implantação do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 30 (trinta) dias.Condeno ainda a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do 

Novo Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora.Juros de mora e correção monetária 
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nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a 

citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto artigo 412, §§ 4º e 5º, da CNGC.Em 

relação ao pagamento, proceda-se, obrigatoriamente, conforme dispõe a 

Resolução nº 405 de 09/06/2016.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69950 Nr: 1253-64.2015.811.0018

 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: Salete de Andrade Duarte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que no dia 03/08/2018 o patrono da parte 

requerente pugnou pela redesignação da audiência de instrução, ao 

argumento de que estará em viagem marcada para o exterior.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 17 de 

outubro de 2018 às 14h00min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da designação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110746 Nr: 3289-74.2018.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti, Maria de Fátima Azoia Pinoti, Mauro 

Augusto Laurindo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Roberto Laurindo da 

Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 2252-32.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza Pires, Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Eduardo Cardoso Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Alessandra Rossi 

Geglini - OAB:10914

 Certifico, em cumprimento ao despacho de fls. 509, que o executado foi 

devidamente intimado acerca da penhora online realizada nos autos, 

conforme se verifica na certidão de publicação de expediente constante 

de fls. 514. Contudo, deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, eis que intimada em 10/04/2018, manteve-se inerte. Ante o 

exposto, impulisiono os presentes autos ao DJE para proceder a intimação 

da parte autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60783 Nr: 3399-49.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Neves Comércio - ME, Rafael Pessini 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca do teor da 

certidão do oficial de justiça de fls. 95, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104367 Nr: 176-15.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Caram Laurindo - 

OAB:21.522, Elida Sylbene Laurindo da Silva - OAB:6.009, Fernando 

Roberto Laurindo da Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871/MS

 Vistos etc...As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo. 

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o alegado na inicial e 

combatido pela defesa em sua contestação. Assim sendo, nos termos do 

art. 357, inciso V, do CPC/2015 e para solução do mérito da causa, 

DESIGNO audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da 

parte autora e oitiva de testemunhas para o dia 02 de outubro de 2018, às 

14 horas. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo 

de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, caso ainda não o tenham feito, nos termos dos artigos 

357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas 

deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo que somente será 

admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese 

de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). ..Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado). INTIMEM-SE ambas as partes para 

fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015. Providencie-se o 

necessário para a realização do ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43137 Nr: 249-94.2012.811.0018

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizeti Di Bonito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 
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- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trânsito em julgado dos Embargos - Código 60400, 

impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora para 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28072 Nr: 622-67.2008.811.0018

 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: Lourdes Maria de Jesus Carneiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora pra manifestar acerca do ofício de 

fls. 131/132, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40494 Nr: 946-52.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdN, LMdN, Paulo Canuto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Gomes, Jorge Alberto de 

Souza, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 176/178, procedo a intimação das 

partes para que manifestem eventual interesse na realização de audiência 

de conciliação/mediação, ou para que apresentem as provas que desejam 

produzir no prazo legal, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73023 Nr: 2672-22.2015.811.0018

 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: Luiza Lucio Santos Batista, Orlando Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela proposta por LUZIA LUCIO SANTOS 

BATISTA e ORLANDO BATISTA em desfavor de ESTADO O MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificado nos autos.

Os requerentes na audiência apresentaram pedido de desistência da ação 

(fl. 91).

Às fls. 104/108 o Estado de Mato Grosso peticionou, informando que 

efetuou um depositado equivocadamente nestes autos, no valor de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), que esse valor é 

do Processo nº 2672.22.2016.8.11.0018.

Certifique-se a Sra Gestora quanto ao saldo remanescente de fls. 106. 

Sendo positivo, proceda-se com a expedição de alvará na conta 

informada (fl. 108).

Devendo o montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do 

Brasil; Agência nº 3834-2; Conta Corrente: 1.042.555-1; Titularidade: 

SEFAZ GOV MT PROFISCO; CNPJ: 03.507.415/00001-44.

Homologo o pedido de desistência e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC. Sem custas e honorários 

advocaticios.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34515 Nr: 2070-41.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Pereira Neves

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

 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: Mariana Videira Menezes - 

OAB:39340/PR

 Certifico que mesmo intimado para no prazo de 30 (trinta) dias manifestar 

acerca dos cálculos apresentados, o perito nomeado deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação, (AR correspondente à Carta de 

Intimação recebida por Rogério Sokano em 13/03/2018- fls, 361/verso). 

Ante o exposto, impulsiono ao DJE para proceder a intimação das partes 

requererm o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90452 Nr: 1884-37.2017.811.0018

 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: Cresley Éster da Guira Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.L. DE CERQUEIRA CLINICA ODONTOLÓGICA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 88303 Nr: 806-08.2017.811.0018

 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: Araujo & Araujo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Certifico e dou fé que nesta data foi realizada a Audiência de 

Conciliação/Mediação, sendo que as partes sairam devidamente intimadas 

juntamente com seus respectivos Advogados, o qual ficaram cientes da 

sessão de Mediação/Conciliação, designada para 05/09/2018 às 

14hs00min, conforme Recibo de Agendamento em anexo, devidamente 

assinado pelas partes neste Cejusc - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 3380-82.2009.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico, após pesquisa junto ao sistema SisconDJ, a existência do saldo 

remanescente no valor de R$ 1.587,54 (Mil, quinhentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta e quatro centavos), conforme extrato de conta anexo.

 Ante o exposto, impulsiono ao DJE para proceder a intimação do 

requerido, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63201 Nr: 633-86.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Pereira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora, na pessoa 

de seu advogado, Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino, para requerer o que 

de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000751-06.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA BLENDA BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000751-06.2018.8.11.0018. REQUERENTE: PALOMA 

BLENDA BRAZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA 

INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação de produção 

antecipada de prova, proposto por Paloma Blenda Braz de Oliveira em 

face de AMIL Assistência Médica Internacional, ambos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que é conveniada do referido 

plano de saúde. Informa que esta acometida da enfermidade “Sindrome 

Postural Ortostática Taquicardizante” e que necessita de uso contínuo do 

fármaco MIDODRINE, sendo este importado e de alto custo. Pugna pela 

intimação da requerida para apresentação de negativa em fornecer o 

medicamento. Requereu por fim, os benefícios da Justiça Gratuita. Juntou 

documentos às f. 20/25. Pois bem. I. Antes de receber a presente ação, 

torna-se necessário uma melhor análise quanto à gratuidade da justiça, o 

valor da causa e a pendencia de documentos necessários para a 

propositura desta ação. Vejamos: I. Comprovação de hipossuficiência 

financeira da autora, que não basta ser avocada; II. O valor da causa não 

encontra-se fundamentado, apenas foi valorada sem qualquer justificativa; 

III. Comprovação de contratação do plano Amil, com a juntada de contrato 

entabulado entre as partes; IV. Comprovante de endereço da autora; V. 

Comprovação do valor do fármaco pretendido. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do CPC), emendar a inicial, com a finalidade de juntada dos documentos 

pendentes para apreciação do pedido (itens I à V). Transcorrido o prazo 

para emenda, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. JUARA, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 3459-22.2013.811.0018

 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: Vanessa Marchy da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda

 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: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 5.985

 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 teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas à parte requerida, 

em cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, 

cuja cópia segue em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68973 Nr: 760-87.2015.811.0018

 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: Helida Hormung

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para 

condenar o réu ao pagamento de danos morais, na quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais), valor esse devidamente corrigido até o efetivo 

pagamento, desde a data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do e. 

STJ, com base na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça, acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do 

Código Civil, contados a partir da citação. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, resolvendo o mérito da lide, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

considerando o zelo dos advogados e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69556 Nr: 1082-10.2015.811.0018

 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: Donizete Vitor da Silva, Ana Maria de Lima

 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:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60447 Nr: 3033-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decio Grando Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Ferreira Tome

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo sem qualquer manifestação pela 

parte executada, devidamente intimada para apresentar impugnação, 

consoante intimação conforme AR juntado às fl.46-v. Desse modo, 

promovo vistas a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62285 Nr: 4904-75.2013.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar o patrono das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 15/10/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61167 Nr: 3784-94.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alcir Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar o patrono das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 15/10/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41977 Nr: 2409-29.2011.811.0018

 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: Maria Vieira Morales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romão Morales Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMÃO MORALES REQUENA, Cpf: 

32438591820, Rg: 5.876, Filiação: Romão Morales Sanches e de Maria 

Requena Lopes, data de nascimento: 03/04/1939, brasileiro(a), natural de 

Birigui-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL A SEGUIR TRANSCRITA EM RESUMO, BEM COMO DA 

R. DECISÃO/DESPACHO PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: ANTE O EXPOSTO E, CONSIDERANDO TUDO MAIS 

QUE DOS AUTOS CONSTAM, E COM EMBASAMENTO NO LAUDO 

PERICIALE, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DECRETO A INTERDIÇÃO DE ROMÃO 

MORALES REQUENA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE 

IDENTIDADE RG Nº 5.876 SSP/MT, INSCRITO NO CPF SOB Nº 

324.385.918-20, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE 

EXERCER TODOS OS ATOS DA VISA CIVIL, COM FUNDAMENTO NO ART. 

3º, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL E, EM CONSEQUÊNCIA, NOMEIO-LHE 

CURADORA SRA. MARIA VIEIRA MORALES, QUE DEVERÁ PRESTAR 

COMPROMISSO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (ART. 1.187 DO CPC). 

POR CONSEQÊNCIA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EM OBEDIÊNCIA AO 

DISPOSTO NO ART. 1.184 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 9, 

III, DO CÓDIGO CIVIL/2002, INSCREVA-SE A PRESENTE NO REGISTRO 

CIVIL E PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA LOCAL E NO ÓRGÃO OFICIAL, 03 

VEZES, COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS.

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, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 27 de novembro de 2017

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 2811-76.2012.811.0018

 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: Durcilene Bertoncello Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Luzia Cheron Bertoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DURCILENE BERTONCELLO MARTINS, 

Cpf: 57151458134, Rg: 0826940-8, Filiação: Valdomiro Bertoncello e 

Aparecida Luiza Cheron Bertoncelo, data de nascimento: 31/03/1971, 

brasileiro(a), natural de Ivaitinga-PR, casado(a), tecnica em /enfermagem, 

Telefone 84366342. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO DA R. DECISÃO/DESPACHO 

PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de Aparecida Luzia Cheron Bertoncello, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 

acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, 

nomeando como curadora a Srª. Durcilene Bertoncello Martins, devendo 

ser expedido o respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente 

sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC. Custas serão suportadas pela 

requerente, suspensa a exigibilidade, no prazo legal. CIÊNCIA ao MPE. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59635 Nr: 2168-84.2013.811.0018

 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: Ministério Público Estadual, Valdemar Teodoro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samara da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMARA DA SILVA FERREIRA, Rg: 

1653646-0, Filiação: Valdemar Teodoro Ferreira e Maria da Silva Ferreira, 

data de nascimento: 06/07/1984, brasileiro(a), natural de Porto dos 

Gaúchos-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 3556-4742. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO DA R. DECISÃO/DESPACHO 

PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de Samara da Silva Ferreira, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como 

curador definitivo o Sr. Valdemar Teodoro Ferreira, devendo ser expedido 

o respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. P.R.I.C. Em Juara/MT, 26 de junho de 

2017.
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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, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, promovo a intimação 

do(a) advogado(a) da parte autora, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias acerca do endereço atualizado do(a) promovido(a), sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALVORINA MACHADO ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO RIPAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000274-80.2018.8.11.0018; 

Valor causa: R$ 10.070,83; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]; Considerando a certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de ID 14185723, promovo a INTIMAÇÃO do 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento da presente execução, 

sob pena de extinção e arquivamento. JUARA, 13 de agosto de 2018 

MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-21.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO)

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14452284 , 

promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da 

presente execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 dias, indicar 

bens passíveis de penhora sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000187-61.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS (EXECUTADO)

MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 13885372 , 

promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da 

presente execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010290-81.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J SCHMITZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITMANN E BEZERRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14427619, promovo 

a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da presente 

execução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010126-14.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CALMON RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14687508, promovo 

a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da presente 

execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010247-42.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINO PIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14182223, promovo 

a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da presente 

execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010384-58.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14151384, promovo 

a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da presente 
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execução.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-56.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOLOGNESI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GONCALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14185962, promovo 

a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens passíveis de penhora.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71705 Nr: 2086-82.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pleito para autorizar a saída temporária do 

reeducando Mauro Cassiano, nos termos da fundamentação exposta, do 

dia 10 de agosto, retornando para pernoitar na Cadeia Pública no dia 17 de 

agosto de 2018, findo tal prazo deverá voltar ao regular cumprimento do 

regime prisional.Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado. Expeça-se 

o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018/DF

O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Processo 

Seletivo para o Credenciamento de Conciliadores para a Comarca de 

Juina, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a 

responsabilidade da Diretoria do Foro, composta pelos seguintes 

membros:

Fabio Petengill – Juiz de Diretor

 Solange Ferreira dos Santos Oliveira – Gestora Geral

 Marcio José Felber – Gestor Administrativo II

 Andrea Rodrigues de Almeida – Gestora Administrativa III

 1.2- O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o 

exercício da função de Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, 

que os habilitará a se submeterem a prova de múltipla escolha.

1.3 - É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de 

Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

 1.4 - Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na 

condição de Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, 

sem vínculo empregatício e responderão pelas contribuições 

previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da 

regularidade dessas obrigações junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 2. DAS VAGAS

 2.1 A seleção visa a formação do cadastro de reserva e ao 

credenciamento de 01 (uma) vaga para Conciliador para atuar no Juizado 

Especial da Comarca de Juina.

 3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO

 3.1 De acordo com o que determina o estabelecido na Lei n. 9.099/95, na 

Lei Complementar Estadual n. 270/2007, e no Provimento n.° 040/2008-CM, 

de 19.11.2008, no ato do credenciamento os candidatos deverão atender 

as seguintes exigências:

 a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 

termos do artigo 12, §1°, da Constituição da República Federativa do 

Brasil;

 b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

 c) Ser, preferencialmente, bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente 

matriculado em Universidade ou Faculdade Pública ou Particular, com 

curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 

3° ano ou 5° semestre (Lei 9.099/95, art. 7.º) e que estejam matriculados 

no período noturno;

 d) Ter idade mínima de 18 anos;

 e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em 

ação de natureza cível;

 f) Não ter processo em andamento na unidade Judicial da Comarca onde 

pretenda exercer a função;

 g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;

 h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa.

 i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da 

Comarca ou termo dela, bem como do risco de comprometimento ou 

necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do 

item b.

 4. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA

 4.1 O Conciliador perceberá abono variável, de cunho puramente 

indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o 

teto estipulado no art. 12 do Provimento n. 40/2008/CM, obedecendo-se à 

seguinte escala pecuniária, de acordo com o movimento forense da 

Unidade do Juizado:

 Movimento forense mensal do Juizado Especial

 Valor do abono por audiência realizada e com conciliação positiva Valor 

do abono por audiência realizada sem conciliação positiva

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT

4.1.2 Somente serão remunerados os atos praticados após o 

credenciamento, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo.

 4.1.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, 

não se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido 

teto.

 5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

 5.1 São atribuições do Conciliador:

 a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz 

Togado ou do Juiz Leigo, promovendo o entendimento entre as partes;

 b) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do Juiz 

Togado;

 c) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as 

atas das sessões que tenha presidido;

 d) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na 

audiência de conciliação.

 e) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao 

gestor judiciário, para certificar, e ao juiz, para atestar.

 5.2 São deveres do Conciliador:

 a) assegurar às partes igualdade de tratamento;

 b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição;

 c) manter rígido controle dos processos em seu poder;

 d) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos 

à homologação do Juiz Togado;

 e) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de 

conciliação e não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término;

 f) agir sob a orientação do Juiz Togado;

 g) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 

Servidores e Auxiliares da Justiça;

 h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

 i) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;

 j) não advogar perante a unidade Judiciária da Comarca onde exercer a 
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função durante o período de credenciamento;

 k) freqüentar cursos e treinamento indicados ou ministrados pelo Tribunal 

de Justiça.

 6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

 6.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Juina./MT, no período compreendido entre o dia 13 a 28 de agosto de 

2018, no horário das 13h30m às 18h.

6.2. Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

 6.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 6.5. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

 6.7. A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na 

data da inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da 

identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além da 

fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da 

decisão judicial que justifique a discordância.

 6.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 

realização das provas, deverá solicitar atendimento especial para tal fim.

 6.8.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova.

 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 7.1. De acordo com o art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de 

novembro de 2002, as pessoas com deficiência poderão, nos termos do 

presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas que surgirem 

dentro do prazo de validade do processo seletivo, cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que é portador.

 7.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte 

em número fracionário, igual ou superior a 0,7, este deverá ser elevado 

até o primeiro número subsequente.

 7.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 7.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que as 

comprovarem mediante atestado.

 7.3. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no processo seletivo, a pessoa com deficiência deverá, no ato da 

inscrição:

 a) Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por 

concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como 

encaminhar para a Diretoria do Foro da Comarca de Juina, atestado 

médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o 

grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação 

Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência;

 b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas pelo conciliador, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004.

 c) Os documentos previstos nas alíneas "a" e "b" deverão ser 

apresentados até um dia antes da data limite para o final da inscrição, ou 

seja, os documentos deverão ser apresentados até o dia 27/08/2018.

 7.3.1. O atestado médico referido no subitem 7.3., alínea "a", deverá ser 

emitido há menos de um ano da data da publicação deste edital.

 7.4. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem 7.3 implicará no indeferimento do pedido de 

inscrição no sistema de reserva de vaga de que trata o presente subitem, 

passando, o candidato, automaticamente, a concorrer às vagas com os 

demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os 

outros requisitos previstos neste edital.

 7.5. O candidato com deficiência que necessitar de condição especial 

para a realização da prova, deverá informar na Ficha de Inscrição, 

especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo 

alegado, deverá realizar a prova nas condições propiciadas aos demais 

candidatos.

 7.6. O atestado médico terá validade somente para este Processo 

Seletivo e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 

desse documento.

 7.7. O candidato com deficiência participará do processo seletivo em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao 

conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas.

 7.8. Os candidatos com deficiência ficam submetidos à mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.

 7.9. As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos com 

deficiência, serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em 

estrita observância à ordem de classificação no processo seletivo.

 7.10. A classificação de candidatos com deficiência obedecerá aos 

mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

 7.11. A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em 

duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, 

inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a 

pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas 

reservadas às pessoas com deficiência.

7.12. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme 

as instruções constantes deste edital será considerado inabilitado para 

participar da seleção.

 8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS

 8.1 Será disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, no site 

http://www.tjmt.jus.br/dje e também no mural do átrio do fórum a uma lista 

com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas 

as que não constarem da relação.

 8.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Juiz 

responsável pela execução, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

divulgação do resultado, devendo ser apresentado na Diretoria do Foro.

 9. DA PROVA

 9.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante 

aplicação de prova objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de 

múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, das 

quais apenas uma será considerada correta.

 9.2. Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo 

valor, lhe sendo atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

 9.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que 

constitui o Anexo I do presente Edital, abordando as seguintes áreas de 

conhecimento:

 Questões/Tipo Área de Conhecimento

 Objetiva Noções de Língua Portuguesa

 Noções de Direito Civil

 Noções de Direito Processual Civil

 Noções de Direito Penal e Processual Penal

 Lei dos Juizados Especiais

 Legislação Específica

 9.11. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for 

o motivo alegado.

 9.12. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de 

desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua 

ausência.

 9.12.1. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

certame.

 9.13. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação 

entre candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer 

outro material de consulta.

 9.14. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, 

com caneta esferográfica azul ou preta, que será o único documento 

válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 

Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese 

alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

 9.14.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na 

folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.

 9.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando:

 a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que 

legíveis;

 b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;

 c) não estiver assinalada na folha de respostas;

 d) preenchida fora das especificações.

 9.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das 

provas, levando o caderno de provas, no decurso dos últimos trinta 

minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

 9.17. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
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concurso o candidato que, durante a sua realização:

 a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das 

provas;

 b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, 

nota e/ou impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se 

comunicar com outro candidato;

 c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, 

gravador, receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar;

 d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos;

 e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 

comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os 

permitidos;

 f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 

destinado para a sua realização;

 g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do 

fiscal;

 h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas 

e/ou folha de texto definitivo;

 i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo;

 j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido;

 k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso.

 9.18. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 

para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da 

sala de provas.

 9.19. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por 

qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, 

informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de 

classificação.

 10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO

 10.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas 

marcações da folha de respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a 

resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da 

prova.

 10.2. O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos 

pontos obtidos nos itens que a compõem.

 10.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a 50 (cinquenta) pontos.

 10.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a 

ordem decrescente da nota final.

 11. DOS RECURSOS

 11.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 

da publicação do Edital, quanto:

 a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição;

 b) Ao gabarito provisório;

 c) Ao resultado final do Processo Seletivo.

 11.2. Os recursos deverão ser interpostos e apresentados na Diretoria 

do foro.

 11.4. Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao II Processo Seletivo 

para Credenciamento e Conciliadores.

 11.5. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão 

e fundamentação clara, objetiva e consistente.

 11.6. Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva 

resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída 

a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

 11.7 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as 

questões impugnadas, sendo desconsiderado o recurso em duplicidade.

 11.8. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente 

divulgados se fará a publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão 

ser retificados ou ratificados, processando-se o resultado da Prova 

Objetiva.

 11.9. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, 

recurso de recurso e/ou de gabarito definitivo.

 12. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

 12.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo 

Seletivo será feita por meio de Edital e será disponibilizado no 

http://www.tjmt.jus.br/dje e também no mural do átrio do fórum.

 12.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo 

constarão sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação.

 12.3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, 

pela ordem de prioridade:

 I - for mais idoso;

 II- exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário;

 III - exerceu função no Poder Judiciário;

 IV - exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio);

 V - freqüentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados 

Especiais promovido pelo Poder Judiciário;

 VI - apresentou maior tempo de formação em nível superior;

 VII - tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos 

Juizados Especiais.

 13. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO

 13.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça.

 14. DO CREDENCIAMENTO

 14.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das 

vagas destinadas ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção.

 14.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas 

existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única 

prorrogação.

 14.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual 

período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for 

publicado o ato de descredenciamento.

 14.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte 

documentação:

 a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

do Registro na Previdência Social (PIS/PASEP);

 b) Certidão negativa de antecedentes criminais;

 c) Declaração de Relação de Parentesco.

 d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades 

político-partidárias, que não está filiado a partido político e que não 

representa órgão de classe ou entidade associativa;

 e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em 

Curso de Direito, se acadêmico;

 f) Atestado de sanidade física e mental;

 g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em 

institutos de mediação e arbitragem;

 h) Curriculum Vitae.

 14.3.1 Os documentos de que tratam o subitem anterior deverão ser 

entregues na Gerência setorial de concursos da Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 

05 (cinco) dias, após a publicação do resultado final do Processo Seletivo.

 14.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o 

prazo de 03 (três) dias para se apresentar ao Juiz responsável pelo 

Juizado Especial Cível ou Criminal, na Comarca para a qual o candidato foi 

aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função.

 14.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à 

nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem 

classificatória.

 14.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação 

específica para as funções de conciliador.

 14.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do 

formulário de inscrição, o candidato deverá comunicar imediatamente o 

Juiz Diretor do Foro.

 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 15.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados 

referentes aos eventos desse Processo Seletivo é de responsabilidade 

exclusiva do candidato.

 15.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar 

sem efeito o credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades 

nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização das 

provas.

 15.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas 

e todos os procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados 

neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos que forem 

publicados.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 347 de 633



 15.4. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados do Diário de Justiça Eletrônico e no site:

 

http://www.tjmt.jus.br/servicos/credenciamento/credenciamentodeconcilia

dores.

 15.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento, que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

 Juína, 08 de agosto de 2018

 FABIO PETENGILL

Juiz Diretor

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000273-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE GUTERRES OAB - MT20272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO VALE DO JURUENA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para a 

parte requerida efetuar o pagamento da dívida. JUÍNA, 11 de agosto de 

2018. ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000144-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000144-06.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: 

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO Vistos etc... MANIFESTE-SE a parte 

autora acerca da petição retro, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juina, 26 de 

novembro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DIAS STEFANE - ME (RÉU)

JOAO BENTO TEIXEIRA STEFANE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1001441-48.2017.8.11.0025; Valor 

causa: R$ 500.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação 

foi apresentada tempestivamente. JUÍNA, 11 de agosto de 2018 ROSANE 

INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001215-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. G. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO OAB - 551.054.591-72 

(CURADOR)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ORFALE GIACOMINI OAB - SP163579 (ADVOGADO)

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1001215-43.2017.8.11.0025; Valor 

causa: R$ 854.544,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi 

apresentada tempestivamente. JUÍNA, 11 de agosto de 2018 ROSANE 

INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000238-17.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ANDREIA OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS ETC. Recebo a petição inicial, pois atende aos requisitos do artigo 

319, do Código de Processo Civil. CITE-SE o executado para que oponha 

embargos a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, se quiser, nos 

termos do artigo 910, do CPC. Decorrido o prazo e, se nada opor o 

Executado, DETERMINO a Secretaria que requisite o pagamento por meio 

do Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado. DEFIRO as benesses 

da Justiça Gratuita, uma vez que o requerimento tem por escopo o 

recebimento de honorários advocatícios arbitrados após convocação por 

meio do Judiciário para atendimento profissional as pessoas que se 

enquadram na Lei nº 1.060/50. Após, concluso para deliberações. Às 

providências Juína, 28 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1000801-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. J. D. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA ESSUANE JARRUS OAB - 819.963.499-53 (REPRESENTANTE)

AURORA CUSTODIO DOS SANTOS REGI OAB - PR50493 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI FERREIRA DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida que, em 

cumprimento ao presente, diligênciei até o endereço constante, nesta 

cidade, e sendo lá, deixei de proceder com a citação do requerido: 

Valdinei Ferreira Dias, por não ter localizado o mesmo, pois fui informado 

pelo proprietário do Hotel Sr. Renato Figueira que, não conhece o 

requerido, nem também hospeda no local. Sendo assim, devolvo o 

presente para os devidos fins. Dou fé. JUÍNA/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

PAULO CHRISPINIANO DE ALMEIDA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO MUTZIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000413-45.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

ALBANO MUTZIE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

“Diante a certidão do ID 14595160, redesigno a audiência para o dia 20 de 

Agosto de 2018 ás 16:30 horas, mantendo-se a ordem anterior de que 

compete as partes o dever de conduzi o comprova a notificação da 

testemunha para o comparecimento ao ato. Cumpra-se com urgência ”. 

JUÍNA, 9 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO MUTZIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000413-45.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

ALBANO MUTZIE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

“Diante a certidão do ID 14595160, redesigno a audiência para o dia 20 de 

Agosto de 2018 ás 16:30 horas, mantendo-se a ordem anterior de que 

compete as partes o dever de conduzi o comprova a notificação da 

testemunha para o comparecimento ao ato. Cumpra-se com urgência ”. 

JUÍNA, 9 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

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)

 

INTIMAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA 

O DIA 13/09/2018 ÀS 8H30MIN NA SALA DE AUDIÊNCIA DO CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE JUINA (RÉU)

GILBERTO CLARINDO DE SOUZA (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000926-76.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: TEREZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA REQUERIDO: 

GILBERTO CLARINDO DE SOUZA, MUNICIPIO DE JUINA, SINDICATO 

RURAL DE JUINA 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). 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). Concedo a autora os benefícios da justiça 

gatuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Oportunamente, tratando-se de 

interesse de incapaz, abra-se vista ao Ministério Público. Às providências. 

Juína/MT, 13 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE JUINA (RÉU)

GILBERTO CLARINDO DE SOUZA (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

INTIMAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA 

O DIA 20/09/2018 ÀS 13H30MIN NA SALA DE AUDIÊNCIA DO CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46009 Nr: 136-27.2009.811.0025

 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: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO, 

ELIANE VANZELLA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20011-A/MT, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA 

- OAB:22.376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PRECATÓRIA DEVOLVIDA ÀS 

FLS. 173/174.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000850-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. M. (REQUERENTE)

W. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000850-86.2017.8.11.0025. Processo nº 

1000850-86.2017.8.11.0025 SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL JUDICIAL DIRETO movida por WALDNEY 

ÂNGELO PEREIRA e JANAINA FERNANDES MIRANDA PEREIRA. Despacho 

inicial (id. 9402218). Parecer Ministerial favorável (id. 9994290). É o 

relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico que as 

partes requereram a homologação do acordo, conforme id. 9066873. O 

art. 487, inciso VIII, do CPC, dispõe que: “Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III – homologar: (...) b) a transação;” (grifo nosso) 

Dessa forma, tendo em vista que as partes transigiram, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto e por tudo que dos autos constam, HOMOLOGO o acordo 

formalizado entre as partes, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

Por consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

As custas e taxas judiciárias serão divididas igualmente e cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado, tendo em vista tais omissões 

no termo de acordo. Transitada em julgado e se nada mais for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de julho de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000750-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. D. S. (REQUERENTE)

M. D. D. C. D. S. (REQUERENTE)

S. D. C. D. S. (REQUERENTE)

M. V. D. C. D. S. (REQUERENTE)

E. A. D. C. D. S. (REQUERENTE)

R. D. C. D. S. (REQUERENTE)

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

I. D. C. D. S. (REQUERENTE)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. A. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000750-97.2018.8.11.0025 Vistos etc. Devolvo o processo 

à secretaria para as providências cabíveis. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 10 de agosto de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000701-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORA NOGUEIRA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDA NOGUEIRA CORREA OAB - 459.165.271-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Resta evidente reconhecer a litispendência, visto que a presente ação 

apresenta as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da 

causa que tramita na Justiça Federal. Conforme dicção do E. Superior 

Tribunal de Justiça, “Nas lides pendentes - se além da identidade de 

partes, de causa petendi, houver pedido visando ao mesmo efeito jurídico 

de outro já formulado [hipótese em tela] – configura-se a litispendência, 

impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito. (CPC, art. 267, 

V)” (AgRg na MC 5.281/GO, relator o Senhor Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04.02.2003, DJ 24.02.2003 p. 184.) Por sua vez, o 

Código de Processo Civil determina a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando ocorrer litispendência (art. 485, V), o que 

pode ser reconhecido ex officio (art. 485, § 3º). Em síntese, existindo 

duas ações distribuídas, tendo a mesma identidade de partes, causa de 

pedir e pedido, deve um dos processos ser extinto sem resolução do 

mérito, no caso o distribuído depois. Diante do exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente demanda, sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Juína/MT, 10 de julho de 2017. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000416-34.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETH MOREIRA ALVES (AUTOR)

VALDEMIRO PEDRO PERPETUO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE MELO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000416-34.2016.8.11.0025 AUTOR: VALDEMIRO 

PEDRO PERPETUO ALVES, MARIA MARGARETH MOREIRA ALVES RÉU: 

LUCAS DE MELO DESPACHO Vistos, etc. Intimem-se os requerentes para 

apresentar o memorial descritivo assinado por profissional habilitado e 

com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as 

coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 

geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão 

posicional a ser fixada pelo INCRA, de forma a cumprir a exigência contida 

no artigo 225, § 3º da Lei n. 6.015/1973. Concedo o prazo de 90 (noventa 

dias) para a juntada aos autos do referido documento, razão por que 

determino a suspensão do feito por igual período. Advirto os requerentes 

de que o não cumprimento da determinação acarretará a extinção do 

processo por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, NCPC). Às providências. 

Juína/MT, 11 de julho de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-69.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000349-69.2016.8.11.0025 AUTOR: CONCEICAO 

LOPES DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

MÉDICO LEGAL - IML DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual 
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julgamento imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, 

indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua 

realização, sob pena de preclusão. Havendo postulação de produção de 

prova testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo 

rol, providência essa que visa concretizar a duração razoável do 

processo e a economia processual. Após, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000483-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. W. (EXEQUENTE)

T. F. W. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA COELHO OAB - MT0003542A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000483-62.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: THIAGO 

FABIANO WEBER DA SILVA, SIRLEI TEREZINHA WEBER EXECUTADO: 

FABIO PIRES DA SILVA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

execução de pensão alimentícia proposta por THIAGO FABIANO WEBER 

DA SILVA representada por sua genitora SIRLEI TEREZINHA WEBER em 

face de FABIO PIRES DA SILVA, já qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram-me os documentos anexos. As partes, sabiamente, transigiram 

para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo extrajudicial de Id n. 

10606543. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e 

seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste na 

transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas com 

vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou 

por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado 

o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo (Id n. 10606543) firmado 

pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos 

do parágrafo 8º do termo de acordo, as custas processuais ficam a cargo 

do Exequente, cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixas necessárias e 

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

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000483-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. W. (EXEQUENTE)

T. F. W. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA COELHO OAB - MT0003542A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000483-62.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: THIAGO 

FABIANO WEBER DA SILVA, SIRLEI TEREZINHA WEBER EXECUTADO: 

FABIO PIRES DA SILVA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

execução de pensão alimentícia proposta por THIAGO FABIANO WEBER 

DA SILVA representada por sua genitora SIRLEI TEREZINHA WEBER em 

face de FABIO PIRES DA SILVA, já qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram-me os documentos anexos. As partes, sabiamente, transigiram 

para pôr fim à demanda, conforme termo de acordo extrajudicial de Id n. 

10606543. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e 

seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste na 

transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas com 

vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou 

por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado 

o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo (Id n. 10606543) firmado 

pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos 

do parágrafo 8º do termo de acordo, as custas processuais ficam a cargo 

do Exequente, cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixas necessárias e 

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

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000775-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000775-47.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

MUNICIPIO DE JUINA DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de requerimento 

formulado pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA visando à concessão de alvará com 

relação à entrada e permanência de pessoas menores de idade na festa 

denominada SARAU DAS ARTES E DA CULINÁRIA TÍPICA, que ocorreria 

no dia 15 de julho de 2017. Vieram-me conclusos em razão do declínio de 

competência proferido pelo Juízo da Primeira Vara desta comarca. Breve 

relato. Decido. O Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe foi 

implantado na 1ª e 2ª Varas da Comarca de Juína a partir de 12h00 do dia 

30-8-2016, tornando-se obrigatória a plataforma eletrônica para 

distribuição de novas ações a partir de 12h00 do dia 12-9-2016, conforme 

Portaria n. 431/2016-PRES. Contudo, em 9-2-2017 adveio a Portaria n. 

84//2017-PRES que retificou a Portaria n. 431/2016-PRES para dispor que 

“Os processos afetos à infância e juventude, infracional ou não 

infracional, bem como as Cartas Precatórias extraídas de processos 

físicos, deverão tramitar fisicamente”. Ante o exposto, em atenção ao 

parágrafo único do artigo 1º da Portaria n. 84//2017-PRES, os processos 

afetos à infância e juventude, infracional ou não infracional, bem como as 

Cartas Precatórias extraídas de processos físicos, deverão tramitar 

fisicamente, razão por que DETERMINO o cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 29 de novembro de 

2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120040 Nr: 1425-48.2016.811.0025

 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: STEFERSON FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CANDOTE DE SOUZA, Distribuidora 

Candote de Cosmeticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 351 de 633



Defiro o desarquivamento dos autos, bem como o desentranhamento dos 

documentos originais, desde que devidamente substituídos por cópias.

Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 10 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88885 Nr: 3035-90.2012.811.0025

 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: JOÃO LUCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ, 

QUEIROZ AGROINDUSTRIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, em cumprimento a determinação de fls. 149, designo 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 de setembro ade 

2018, às 17h30min., devendo as partes serem intimadas para o ato. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107891 Nr: 1526-22.2015.811.0025

 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: ARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:MT 16.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavio lemos gil - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de justificação para o dia 14 de setembro de 2018 às 

17h30min.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 09 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107891 Nr: 1526-22.2015.811.0025

 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: ARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:MT 16.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavio lemos gil - OAB:

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, em cumprimento a determinação de fls. 156, designo 

audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 14 de setembro de 2018, às 

17h30min. devendo as partes serem intimadas para o ato. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112297 Nr: 3772-88.2015.811.0025

 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: JOAQUIM VELHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto é tempestivo e, nos 

termos da legislação vigente e itens 24.1, 24.1.1 e 24.2 do Provimento nº 

56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para imprensa, com a finalidade de intimar a parte 

embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas 

contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85201 Nr: 5739-13.2011.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMLDO, MADO, JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA, para devolução dos 

autos nº 5739-13.2011.811.0025, Protocolo 85201, 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.: 84456 Nr: 4865-28.2011.811.0025

 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: ADAILTON ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ALVES DE 

OLIVEIRA, ANA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA, para devolução dos 

autos nº 4865-28.2011.811.0025, Protocolo 84456, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 39082 Nr: 4692-43.2007.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MAITELLI ARMELLIATO, DORILDE FORTUNATO 

ARMELIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM, JOSE NILO 

BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMEU COSTA CURTA - 

OAB:3.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem sobre 

a avaliação, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121865 Nr: 2536-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 352 de 633



OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por MEIREAN NUNES GOMES em 

face de ENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS objetivando o retorno das 

menores ARIANY GOMES DOS SANTOS e ARIELLY GOMES DOS 

SANTOS para junto da guardiã.Relatório psicológico às fls. 

64/68.Manifestação ministerial à fl. 69, pugnando pela extinção do feito 

ante ao exaurimento de sua finalidade.Após, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido.Conforme se extrai do relatório 

psicológico de fls. 64/68 denota-se que as infantes encontram-se 

residindo com a genitora/guardiã, diante disto, considerando que a 

finalidade da presente demanda era tão somente o retorno destas ao lar 

da guardiã, verifica-se que a presente ação exauriu a sua finalidade, 

razão pela qual a extinção é medida que se impõe.Posto isso, sem maiores 

delongas, com fulcro no art. 485, IV do NCPC, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do 

objeto.CIÊNCIA ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se".

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PEREIRA MESQUITA 

MUNIZ - OAB:RO/5904

 Ante o exposto, levando em conta que ULTRAPASSA MAIS DE 28 (VINTE 

E OITO) ANOS sem o seu comparecimento do pronunciado ao processo, e 

ainda o RISCO DE PRESCRIÇÃO IMINENTE (prescrição prevista para o dia 

11/01/2019), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ora 

formulado.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105296 Nr: 219-33.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSESVALDO APARECIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,De proêmio, não tendo sido impugnado o cálculo (f. 100), 

HOMOLOGO-O para que surtam os seus devidos e legais efeitos, 

devendo a pena ser analisada com base no mencionado cálculo.No mais, 

em razão da constatação de que o recuperando JOSESVALDO 

APARECIDO NUNES preenche os requisitos para a progressão do regime 

fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PEREIRA MESQUITA 

MUNIZ - OAB:RO/5904

 Código de rastreabilidade: 81120183574691

Documento: OFICIO 1511-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: COM - Vara Criminal (Juizado Especial Criminal) ( TJRO )

Data de Envio: 10/08/2018 19:21:44

Assunto: ENVIO DE OFICIO 1511/2018 - ENVIA DOCUMENTOS 

SOLICITADOS PARA CUMPRIMENTO DA CP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 21966 Nr: 2231-06.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PIRES CORREA 

ARAUJO - OAB:OAB/RO 3164

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

24/09/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4564 Nr: 5417-37.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUZEBIO ALVES MIRANDA, Filiação: 

Rozeno Ferreira Miranda e Maria das Dores Alves de Miranda, data de 

nascimento: 17/06/1963, brasileiro(a), natural de Novo Aripuanã-AM, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,EUZEBIO ALVES MIRANDA, vulgo “AMAZONAS”, 

qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso noartigo 121, § 2º, 

inciso IV, do Código Penal.Submetido o acusado, nesta data, a julgamento 

pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, em sala própria e mediante votação 

sigilosa, o nobre Conselho de Sentençareconheceu, por maioria, a 

materialidade e autoria do delito de homicídio simples, afastando a 

qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a tese 

de legitima defesa e homicídio privilegiado.Não houve divergências sobre a 

quesitação.Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal externada na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado 

EUZÉBIO ALVES MIRANDA, vulgo “AMAZONAS”como incurso nas penas 

do artigo 121, caput, do Código Penal.Passo à DOSIMETRIA da pena (art. 

5º, XLVI, CF/88) do homicídio simples, cuja pena é de SEIS a VINTE ANOS 

de reclusão.Pr imeira Fase:Culpabi l idade NORMAL.  Sem 

mausantecedentes.Conduta social sem aferição negativa. Personalidade 

do agente não foi objeto de aferição técnica interdisciplinar. Os motivos, 

as circunstâncias e as consequências do crime são ínsitos ao tipo penal. 

Nada pode ser dito sobre o comportamento da vítima que influencie a 

dosimetria.Assim, ausente diretriz negativa, FIXO a pena-base em 6 (seis) 

anos de reclusão.Segunda Fase:AUSENTES causas atenuantes ou 

agravantes da pena.Terceira Fase:Não há causas de aumento ou 
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diminuição da pena.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 6 (seis) anos 

de reclusão, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.A pena deverá ser cumprida em 

REGIME inicialmente SEMIABERTO.Tendo em vista a condenação pelo 

Tribunal do Júri, bem como que após a instrução criminal o réu não mais foi 

encontrado, resta evidente o “periculum libertatis” plasmado no risco 

concreto àAPLICAÇÃO DA LEI PENAL, razão por que DECRETO a PRISÃO 

PREVENTIVA do réu EUZÉBIO ALVES MIRANDA, vulgo “AMAZONAS” (art. 

312 do CPP).Para tanto, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, 

ALIMENTANDO-SE o BNMP 1.0 e 2.0.O quantum da pena aplicada e 

violência contida no crime são incompatíveis com os institutos previstos 

nos 77 e 44, ambos do CP.Considerando que o réu esteve cautelarmente 

preso no início do processo, REMETO ao juízo da execução a realização 

da detração (artigo 66, III, alínea “c” da Lei 7.210/84).ISENTO o réu das 

custas, dada a presunção de hipossuficiência.Após o trânsito em 

julgado:a) EXTRAIA-SE a GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;b) 

COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP (art. 15, III, da CF);c) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor, à Autoridade Policial e à Rede 

INFOSEG.d) OFICIEM-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.e) 

ENCAMINHE-SE a arma e as munições eventualmete localizadas ao 

Comando do Exército para a devida destruição, na forma dos artigos 25 da 

Lei nº 10.826/03 e 65 do Decreto nº 5.123/04.ARBITRO honorários dativos 

ao Advogado Dativo Dr. GILMAR DA CRUZ E SOUSA no importe de 

25URH. EXPEÇA-SE a certidão respectiva, comunicando-se a 

CGJ-MT.Publicada no Plenário do Tribunal do Júri, às 12h30min,SAEM os 

presentes intimados.Após o trânsito em julgado, CONCLUSOS para análise 

de eventual prescrição.Juína/MT, 30/07/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 

Presidente do Tribunal do Júri

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 13 de agosto de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA BUCH OAB - PR85130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE OLIVATI FARIA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 16h20min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000480-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14642302, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de restituição do veículo, devendo desde já serem 

expedidos os respectivos ofícios ao DETRAN, conforme pugnado. No 

mais, CUMPRA-SE a sentença de id nº 14609946. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000480-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001052-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/10/2018, às 13h30min, apresentando o rol de testemunhas no prazo do 

artigo 407 do CPC. No ponto, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste - MT, 09 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001052-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia Tipo: Instrução 

e Julgamento, Sala: Gabinete Data: 09/10/2018 Hora: 13:30, fazendo-se 
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acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Com o olhar 

volvido à 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. Com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 27/09/2018, às 15h30min. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser informada a 

impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, 

por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo Conciliador/Mediador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. Designada a 

audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir representante, por 

meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10 

art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. 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/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 09 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000949-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 189, II) e em prioridade de tramitação. 

De pronto, deixo, por ora, de analisar os pleitos liminares, tendo em vista 

que corre ação proposta pela ora requerida também em trâmite nesta 

Primeira Vara, e que ambos os feitos serão remetidos ao CEJUSC, 

podendo lograr êxito na realização de acordo. Não obstante, com o fito de 

imprimir celeridade ao feito, considerando que se busca a fixação de 

guarda e visitação, DETERMINO que seja realizado estudo psicossocial 

nas residências dos genitores da infante pela Assistente Social e 

Psicóloga credenciadas ao Juízo, devendo apresentar o laudo nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Considerando a peculiaridade do caso no 

que concerne ao reconhecimento e dissolução de união estável 

concomitante à partilha de bens, tendo em vista que a presente demanda 

carece de análise minuciosa a ser instaurada em competente solenidade. 

Sem prejuízo das diligências acima e com o olhar volvido à 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. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 18/09/2018, às 16h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal 

solenidade será realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. 

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10 art. 334, do CPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 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/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Ademais, cadastre o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, 

remeta-se os autos para a Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial 

desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho próprio aguardando a 

realização da Sessão de Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do 

artigo 8º, da Ordem de Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no 

ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 10 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001106-37.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Com o olhar 

volvido à 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. Com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 27/09/2018, às 15h30min. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser informada a 

impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, 

por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo Conciliador/Mediador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. Designada a 

audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir representante, por 

meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10 

art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. 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/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 09 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORCILIO BASILIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALÉRIA SOUZA PEREIRA (RÉU)

JOSE VITOR MESSIAS DE SOUZA (RÉU)

PAULO CESAR STEFANI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001126-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR: DORCILIO BASILIO DA COSTA RÉU: JOSE VITOR MESSIAS DE 

SOUZA, PAULO CESAR STEFANI, MARIA VALÉRIA SOUZA PEREIRA 

Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. Com o olhar volvido à 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. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 27/09/2018, às 16h30min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal 

solenidade será realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. 

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10 art. 334, do CPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 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/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Ademais, cadastre o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, 

remeta-se os autos para a Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial 

desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho próprio aguardando a 

realização da Sessão de Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do 

artigo 8º, da Ordem de Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no 

ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 10 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO SATIL (AUTOR)

FRANCISCA DE ALENCAR SATIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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AUTOR: FRANCISCA DE ALENCAR SATIL, GERCINO SATIL RÉU: BANCO 

BRADESCO SA CITE-SE a parte requerida para que compareça a sessão 

de conciliação/mediação designada para o dia 27 de setembro de 2018, às 

16h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do 

NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação. Por 

fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 9 de 

agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO SATIL (AUTOR)

FRANCISCA DE ALENCAR SATIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000581-55.2018.8.11.0011. 

AUTOR: FRANCISCA DE ALENCAR SATIL, GERCINO SATIL RÉU: BANCO 

BRADESCO SA CITE-SE a parte requerida para que compareça a sessão 

de conciliação/mediação designada para o dia 27 de setembro de 2018, às 

16h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do 

NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação. Por 

fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 9 de 

agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000557-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DA CRUZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 29 de setembro de 2018 às 09h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a 

qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250521 Nr: 3290-17.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Rodrigues da Silva

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

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Intimação do procurador da parte requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme 

determinado na R. decisão de fls. 97, em conta vinculada ao juízo, no 

prazo de 5 dias.

Igualmente intimo vossa senhoria de que os autos encontra-se com vista 

para manifestar acerca do “Laudo Pericial” das fls 105/112, no prazo de 

15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247071 Nr: 1660-23.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Deniz Horn, MultiVida - Park dos Ipês

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 1660-23.2017.811.0011 cód. 247071

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Sandra Deniz Horn e MultiVida - Park dos Ipês

INTIMANDO(A, S): Sandra Deniz Horn, Cpf: 51321548168, Rg: 797.283 

SSP/RO, data de nascimento: 03/02/1977, brasileiro(a), secretaria de 

saúde, Endereço: Podendo Ser Encontrada Na Sede da Prefeitura 

Municipal, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos cuja 

parte final segue abaixo transcrita.

 SENTENÇA: “Ora, em decorrência da própria natureza das sanções 

previstas no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, que são extremamente 

gravosas aos indivíduos, registre-se, exsurge a necessidade de que as 

imputações relativas aos supostos atos ímprobos sejam indenes de 

dúvida, apresentem adequação típica e o elemento subjetivo, qual seja, o 

dolo, o que não se vislumbra in casu. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

vertido na presente Ação Civil Pública, extinguindo o feito com resolução 

do mérito. Sem condenação em custas e honorários. Transitada esta 

sentença em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho - Juíza de Direito em Substituição Legal.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 357 de 633



Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255758 Nr: 5907-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, Marta 

Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa União Cascavel de Transportes e 

Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655

 Vistos.

Cuida-se de “Ação Civil Pública cumulada com Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, representando os interesses de Marta Pereira de Barros, em 

desfavor de Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, 

todos devidamente qualificados.

Ressai da exordial que chegou ao conhecimento do Ministério Público, por 

meio de denúncia à ouvidoria, que a empresa requerida teria negado a 

concessão de passagem gratuita ou o desconto de 50% (cinquenta por 

cento) à idosa ora requerente, a despeito do previsto no Estatuto do Idoso 

e na Constituição Federal, sob o pretexto de que tal benesse só era 

disponibilizada pela empresa nas viagens em veículo convencional, as 

quais acontecem tão somente 06 (seis) vezes por mês, sendo 

procedimento de a requerida bloquear tal concessão nas viagens em 

veículos executivos.

Dessa feita, ante a patente desobediência ao previsto na CF/88 e no 

Estatuto do Idoso, o parquet requer liminar para compelir a demandada em 

conceder a gratuidade da passagem ou ao menos 50% (cinquenta por 

cento) de desconto, conforme previsão legal, sob pena de multa diária em 

caso de desobediência.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/41.

Recebida a inicial às fl. 42/43-v, sendo deferida a liminar.

Embargos de Declaração opostos pela demandada às fls. 49/59.

Contestação da requerida incrustada às fls. 62/64-v.

Impugnação à contestação aportada às fls. 68/68-v.

Instada, a requerente apresentou manifestação quanto aos aclaratórios às 

fls. 69/70.

Às fls. 71/71-v fora conhecido os embargos de declaração, sendo-lhe 

negado provimento.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos:

 Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção 

de outras provas;”.

 Em não havendo preliminares e/ou prejudiciais, passo ao mérito da causa. 

Pois bem, à análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns 

dispositivos constitucionais, in verbis:

“Art.1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)III - a dignidade da 

pessoa humana;”

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.”.

“Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – 

universalidade da cobertura e do atendimento;”

 “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.”

“Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” (negritos acrescidos).

Dos dispositivos supra, depreende-se que o direito à vida e, por 

conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário posto 

integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a 

dignidade humana se queda comprometida.

Com efeito, a omissão da demandada é evidente, pois, como bem se 

observa, não adotou as providências previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo alegado apenas ser procedimento padrão da empresa 

não disponibilizar as passagens em qualquer tipo de veículo ou data.

Digo isso, com supedâneo no disposto no artigo 230, §2º, da Constituição 

Federal de 1988, bem como no art. 39 e seguintes do Estatuto do Idoso. 

Vejamos os referidos dispositivos legais:

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

(...) § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade 

dos transportes coletivos urbanos.”

“Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 

gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, 

exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 

paralelamente aos serviços regulares.

 § 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer 

documento pessoal que faça prova de sua idade.

 § 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão 

reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, 

devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente 

para idosos.

 § 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 

(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação 

local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios 

de transporte previstos no caput deste artigo.

 Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, 

nos termos da legislação específica: (Regulamento) (Vide Decreto nº 

5.934, de 2006)

 I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com 

renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

 II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das 

passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda 

igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

 Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos 

e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

 Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, 

de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e 

privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor 

comodidade ao idoso.

 Art. 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos 

procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de 

transporte coletivo.”

Não obstante, ainda há que se destacar o que apregoa o Decreto nº 

5.934/2006, à luz do já exposto nos dispositivos legais encimados. 

Vejamos:

Art. 1o Ficam definidos os mecanismos e os critérios para o exercício do 

direito previsto no art. 40 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, no 

sistema de transporte coletivo interestadual, nos modais rodoviário, 

ferroviário e aquaviário.

Parágrafo único. Compete à Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ a edição 

de normas complementares objetivando o detalhamento para execução de 

suas disposições.
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(...)

Art. 3o Na forma definida no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003, ao idoso 

com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos serão reservadas duas 

vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do 

serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.

§ 1o Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço 

convencional:

I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de 

passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou 

sem sanitários, em linhas regulares;

(...)

Art. 4o Além das vagas previstas no art. 3o, o idoso com renda igual ou 

inferior a dois salários-mínimos terá direito ao desconto mínimo de 

cinquenta por cento do valor da passagem para os demais assentos do 

veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de 

transporte interestadual de passageiros.

Volvendo o olhar ao narrado na exordial, bem como em consonância com 

as provas documentais produzidas, verifica-se que a empresa requerida 

negou a concessão de passagem gratuita ou o desconto de 50% 

(cinquenta por cento) à idosa ora requerente, a despeito do previsto no 

Estatuto do Idoso e na Constituição Federal, sob o pretexto de que tal 

benesse só era disponibilizada pela empresa nas viagens em veículo 

convencional, as quais acontecem tão somente 06 (seis) vezes por mês, 

sendo procedimento padrão de a requerida bloquear tal concessão nas 

viagens em veículos executivos.

Ora, restou cristalina a patente desobediência ao previsto na CF/88 e no 

Estatuto do Idoso pela demandada, sem qualquer respaldo legal ou ao 

menos com uma justificativa plausível, sendo desumano exigir que um 

idoso, no alto de suas limitações físicas e psíquicas, aceite as condições 

restritas oferecidas pela empresa para que tenha acesso ao transporte 

gratuito somente 06 (seis) vezes a cada 45 (quarenta e cinco) dias, 

tratando-se, em verdade, de manobra para burlar o preceito legal, 

restringindo drasticamente a possibilidade de exercício do direito.

Desta forma, o fato de inexistir no regramento jurídico vedação expressa 

no tocante ao transporte interestadual em ônibus do tipo executivo não 

pode prejudicar o direito dos idosos, devendo a omissão ser interpretada 

em favor destes, mesmo porque se trata de direito previsto 

constitucionalmente, em que a interpretação deve ser feita de modo a se 

ampliar o exercício deste direito e não de forma restritiva, como argumenta 

a empresa requerida. Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – AGRAVO RETIDO CONHECIDO - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO AGRAVO - 

PARCIALMENTE ACOLHIDA/PROVIDO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS – ESTATUTO DE IDOSO – GARANTIA DE TRANSPORTE 

GRATUITO OU PASSAGENS COM VALORES REDUZIDOS – LINHA 

REALIZADA PELAS RECORRENTE CONFORME SUA PRÓPRIA 

PUBLICIDADE – DIREITO A SER OBSERVADO – AGRAVO RETIDO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Considerando que o agravo foi reiteirado 

em sede de apelação, cumprida a exigência do § 1º do art. 523, do 

CPC-73, devendo ser conhecido. Agravo apreciado em conjunto com a 

preliminar de falta de interesse de agir, motivo pelo qual, inclusive. II – 

Havendo concessão de passagem gratuita à autora antes mesmo da 

citação das requeridas, resta configurado o esvaziamento do objeto e, 

assim, configurada a falta de interesse de agir quanto a este pedido, 

subsistindo o interesse quanto aos demais. Agravo conhecido e 

parcialmente provido. III - À luz do postulado pas de nullité sans grief, não 

há nulidade sem prejuízo. A falta de atualização de endereço e não 

localização da autora não resultou qualquer prejuízo para o regular 

processamento do feito. IV – Entendimento da 2º Câmara Cível deste 

TJMS, segundo o qual "os idosos carentes que desejarem viajar de um 

Estado a outro da Federação poderão ingressar gratuitamente no ônibus 

de qualquer empresa de transporte, pública ou privada, limitada a 

gratuidade a dois assentos por veículo. Ultrapassado o limite da 

gratuidade, os demais idosos carentes que viajarem no mesmo veículo 

receberão desconto, no mínimo, de 50% do valor da passagem. Ainda que 

as empresas aleguem não disponibilizar linha direta entre o trecho 

interestadual pretendido na inicial, tal fato nada afeta a obrigação de 

fornecer transporte gratuito interestadual, porquanto a norma 

regulamentar do artigo 40, do Estatuto do Idoso, abrange os serviços de 

transporte coletivo de passageiros executado em uma ligação de dois 

pontos terminais, nela incluída os seccionamento e as alterações 

operacionais efetivadas, aberto ao público em geral, de natureza regular e 

permanente, com itinerário definido no ato de sua delegação ou outorga. 

(TJMS. Apelação n. 0801199-39.2014.8.12.0029, Naviraí, 2ª Câmara Cível, 

Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 13/10/2015, p: 

14/10/2015). V – Recurso de Agravo Retido conhecido e parcialmente 

provido. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Relator(a): Des. 

Alexandre Bastos, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 

23/08/2017)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, para 

TORNAR DEFINITIVA a liminar de 42/43-v, e DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

CONDENO a demandada nas custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios .

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste /MT, 08 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 76820 Nr: 1643-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. Pereira Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904, 

Adelmo Góes Emerick - OAB:10904, Artur William Mori Rodrigues 

Motta - OAB:273475, DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o exequente foi intimado via DJE para manifestar 

acerca da certidão de fls. 127, deixando flui o prazo sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250433 Nr: 3227-89.2017.811.0011

 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: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o exequente ficou ciente do r. despacho de fls. 25, 

fazendo carga dos autos aos 12/06/2018 e devolveu aos 15/06/2018, 

deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247619 Nr: 1928-77.2017.811.0011

 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 Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Francisca de Souza, 

Adailton Cordeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho de fls. 40, a 
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inventariante foi citada dos termos da inicial, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228437 Nr: 10540-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Santana Sales

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado vi DJE do r. 

despacho de fls. 165, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000992-98.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LUZIA SOARES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE CURVELANDIA, 

SIDINEI CUSTODIO DA SILVA Cite-se a parte ré para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação designada para o dia 5 de setembro de 

2018, às 13h30 devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Intime-se o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

ré devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Mirassol D’ Oeste – MT, 

7 de agosto de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000734-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSA SILVA (REQUERIDO)

 

Reiterar a intimação do advogado do autor para que efetue o depósito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação da parte requerida, devendo emitir as guias no site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como 

enviar o comprovante de depósito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80518 Nr: 2331-27.2009.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPC, JP, JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2331-27.2009.811.0011

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: José Pires Comercio e José Pires e José Perez

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): José Perez, Cpf: 

16327764134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Mal. Deodoro, 358, 

Bairro: Centro, Cidade: Jauru-MT; Executados(as): José Pires, Cpf: 

98327852191, Rg: 001344462 SSP MT Filiação: João Pires e de Elisa 

Rossati Pires, data de nascimento: 03/09/1947, brasileiro(a), natural de 

Guaraçaí-SP, casado(a), lavrador, Endereço: Chácara Santista - 

Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, Bairro: Zona Rural, Cidade: 

Munic. Mirassol D'oeste-MT; e Executados(as): José Pires Comercio, CNPJ: 

04165701000131Inscrição Estadual: 13.197.970-1, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Afonso Pena, 50, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: Intimar a parte requerida, haja vista que foi frutífera a 

penhora on-line de fls. 97/97-v, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas 

indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, em 5 (cinco) dias.

DECISÃO/DESPACHO: No caso em tela, verifica-se que os devedores 

foram citados, por meio carta de citação, conforme certidão de fl. 29. 

Outrossim, foram realizadas diligências para a localização de patrimônio 

em nome dos devedores via Sistemas BACENJUD (fls. 89/90) e RENAJUD 

(fls. 45/46), 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 do(s) executado(s) José Pires 

Comércio, José Pires, José Perez, até o limite de R$5.343,20 (cinco mil, 

trezentos e quarenta e três reais e vinte 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 05 (cinco) dias, 

sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.
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Mirassol D'oeste - MT, 9 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238802 Nr: 2166-33.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Espólio de Manoel Macena, Zulmira do Carmo Pereira 

Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Gonçalves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2166-33.2016.811.0011

 E S P É C I E :  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: O Espólio de Manoel Macena e Zulmira do Carmo Pereira 

Macena

PARTE RÉ: Onofre Gonçalves de Aguiar

CITANDO(A, S): Requerido(a): Onofre Gonçalves de Aguiar, Cpf: 

27723682891, Rg: 4,558.812 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente, pecuarista, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 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.

 DESPACHO: Código nº 238802 DEFIRO o pedido formulado às fls. 130, 

razão pela qual DETERMINO a citação do requerido Espólio de Onofre 

Gonçalves de Aguiar por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

do artigo 256 , II, do Código de Processo Civil, com as advertências legais. 

Desde já, caso o requerido não manifeste-se no prazo supramencionado, 

nomeio como curador especial o douto Defensor Público atuante nesta 

comarca. Cientifique-se o douto Defensor Público do mister, bem como 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 10 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112963 Nr: 39045-49.2010.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. Almeida da Silva Cosmeticos -ME, Joana 

Dar`c Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 39045-49.2010.811.0011

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): J. D. Almeida da Silva Cosmeticos -ME e Joana Dar`c 

Almeida da Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): J. D. Almeida da Silva Cosmeticos -Me, 

CNPJ: 02819869000198Inscrição Estadual: 833.242.591-34, brasileiro(a), 

comercio; e Executados(as): Joana Dar`c Almeida da Silva, Cpf: 

83324259134, Rg: 506.109 SSP MT Filiação: Natal Almeida Guimarães e de 

Nair Maia Guimarães, data de nascimento: 03/08/1964, brasileiro(a), 

natural de Paranaiba-MS, casado(a), do lar,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/02/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.422,64

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. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 10 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 177795 Nr: 611-83.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Pereira Alexandrino

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

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

Nº424994-1/2018 e 424997-6/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214457 Nr: 2812-14.2014.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Ivanilda Pereira dos Santos, JAFJ

 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 de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 424956-92018 e 424954-2/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214457 Nr: 2812-14.2014.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Ivanilda Pereira dos Santos, JAFJ

 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 de que foI expedidos Alvará Eletronico nº 

424971-2 , relativo aos valores depositados nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190516 Nr: 2774-36.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Souza Silva

 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 de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

424961-5/2018 , relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231524 Nr: 2682-87.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Intimar o advogado do autor de que foI expedido Alvará Eletronico nº 

424975-5/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 182366 Nr: 1351-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 424965-8/2018 e 424963-1/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 9102 Nr: 1225-11.2001.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eleuza Breviglieri Raia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A/MT

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 424988-7/2018 e 424990-9/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 209441 Nr: 1881-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Martins Rodrigues

 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:

 Intimar o advogado do autor de que foI expedido Alvará Eletronico nº 

419080-7/2018, relativo ao valore depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190516 Nr: 2774-36.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Souza Silva

 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 de que foI expedido Alvará Eletronico nº 

424961-5/2018, relativo ao valor depositado nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-13.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARRETO DE MENEZES (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12063768. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 
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ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 23/10/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 13 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANINO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12340850. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-41.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12194639. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 
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importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12347191. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12525412. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 
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P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12525507. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS MINSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12669204. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12758873. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12760397. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 13331046. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 
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prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12787815. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 13612916. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 
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CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 13507944. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 14343591. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 
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comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (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)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 13738234. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 14352301. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 
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cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 14343073. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 12521677. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS (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:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 14478633. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242533 Nr: 4153-07.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Felipe Marques Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:SP / 288.386

 Vistos.

Considerando que o autor do fato, vez que devidamente intimado, 

consoante certidão de fl.43, não compareceu na audiência de suspensão 

condicional do processo (fl.44), e até a presente data não apresentou 

justificativa para tanto, REVOGO o benefício concedido, dando regular 

andamento ao processo.

Sendo assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/09/2018, às 16h00min., na forma dos arts. 66 e 68 da Lei n. 9.099/95, 

devendo trazer suas testemunhas, até o máximo de três, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização.

Aberta a audiência, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação 

e defesa, interrogando-se a seguir o autor do fato, se presente, 

passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 INTIMEM-SE

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250793 Nr: 3425-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE Intimação

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 3425-29.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Rafael Ferreira

INTIMANDO: Réu(s): RAFAEL FERREIRA Filiação: José Ferreira e Maria 

Aparecida Ferreira, data de nascimento: 20/02/1997, brasileiro(a), natural 

de Mirassol d´oeste-MT, convivente, desempregado, Endereço: Rua Oito, 

Nº 759, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: Intimação do réu acerca da R. sentença, abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD Nº 250793 SENTENÇA

[...]

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL 

FERREIRA pela prática dos delitos descritos no art. 155, 4º, incisos II e IV, 

do Código Penal, c.c. artigo 244-B do ECA, em concurso formal de delitos. 

Passo a dosar individualmente as penas a serem aplicadas ao réu, nos 

termos do art. 68 do Código Penal. DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE 

FURTO QUALIFICADO: Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, 

verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não 

ostenta maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito 

da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo 

do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido 

pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto 

cometido em concurso de pessoas, sendo o comparsa menor de idade, 

porém deixo de valorá-las vez que a primeira consubstancia qualificadora 

do delito em questão e a segunda configura o crime de corrupção de 

menores, pelo qual o acusado também foi condenado, evitando-se bis in 

idem. Todavia, resta a qualificadora da escalada, a qual pode ser utilizada 

como circunstância judicial desfavorável; as consequências do crime 

foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta 

delitiva, de modo que não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, fixo a 

pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Não há 

causas que atenuem ou agravem a pena, motivo pelo qual mantenho a 

pena intermediária em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Não 
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há causa de aumento de pena, mas há a de diminuição prevista no art. 

155, §2º, do CP, pelo que reduzo sua pena em 2/3 (dois terços), 

dosando-a definitivamente em 11 (onze) meses de reclusão. Em atenção 

ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 04 (quatro) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos. DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE 

MENORES: Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que 

o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o 

motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela própria tipicidade, de 

modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, 

nada tendo a se valorar negativamente; as consequências do crime foram 

normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, 

de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta 

forma, verificando-se inexistência de circunstância judiciais 

desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de 

reclusão. Não há causas que atenuem ou agravem a pena, de modo que 

mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. Não há 

causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, de 

modo que torno definitiva a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão. DO 

CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES (primeira parte do art. 70, do 

Código Penal): Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70, 1ª 

parte, do Código Penal (concurso formal próprio), tendo em vista que as 

penas são distintas e que a maior delas é de 01 (um) ano de reclusão, 

exaspero-a em 1/6 (um sexto), chegando à pena definitiva de 01 (um) ano 

e 02 (dois) meses de reclusão e, ainda, a 04 (quatro) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos. Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime 

aberto. Estando preenchidos os pressupostos legais da substituição a que 

se refere o artigo 44 do Código Penal, substituo a pena do condenado por 

duas restritivas de direitos, a serem especificadas em audiência 

admonitória. Efetuada a substituição supracitada, torna-se inadmissível 

que se proceda à suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, 

§1º, III, do Código Penal. O condenado poderá apelar em liberdade, tendo 

em vista que o regime fixado foi o aberto, e as penas foram substituídas 

por restritivas de direitos. Deixo de condenar o réu nas custas e 

despesas processuais. Oportunamente, após o trânsito em julgado, 

tomem-se as seguintes providências: a)lance o nome do réu no rol dos 

culpados; b) expeça-se guia de execução definitiva dos condenados; c) 

Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão; d) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal; Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Intime-se o réu por edital. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de agosto de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bruna Caroline de 

Castro Pereira, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 10 de agosto de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86734 Nr: 2938-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Gleik de Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Nova Mutum, Thiago 

Henrique Alvarenga Lopes, Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Sem adv. - OAB:

 VistosEmbora o primeiro Requerido não tenha especificado as provas que 

pretende produzir, não há que se falar em preclusão, já que na 

contestação, esse réu protestou por todas as provas admitidas no Direito, 

inclusive a pericial.Defiro a produção de prova testemunhal requerida 

pelas partes, e quanto ao depoimento pessoal requerido pelos réus, defiro 

que se dê na pessoa do representante legal do autor.Defiro a prova 

pericial requerida pelos réus. Para tanto nomeio como perito o Dr. Michel 

Abdalla Saab Júnior, CRM n. 3090, telefone para contato (66) 3544-2719, 

que poderá ser localizado no endereço na Avenida Luiz Amadeo Lodi, n. 

741, Clinica Ortus, Sorriso/MT.Intimem-se as partes da presente 

nomeação, e para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso tenham 

interesse, indiquem assistente técnico e formulem quesitos.Desde já 

formulo os do juízo(...)Entregue o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo apresentar 

laudos dos assistentes nomeados nessa mesma oportunidade.Após, 

conclusos para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107300 Nr: 4606-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Carafini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE APARECIDA 

MARTINS E SOUZA - OAB:262785

 verificando-se dos autos que encontram-se livres e desembaraçados, 

conforme declaração de próprio punho do Autor (fls. 267) e sendo o valor 

total dos bens ofertados suficiente para quitar o crédito exigido conforme 

avaliação de fls. 283/287, ACEITO-A. Com efeito, tome-se por termo a 

caução ofertada, que perfaz os bens descritos acima, ficando, desde já, a 

parte Requerente nomeada como fiel depositária dos bens, incumbida de 

todos os ônus do encargo. Ante a prestação de caução, DÊ-SE fiel 

cumprimento à medida liminarmente deferida às fls. 73/78, 

suspendendo-se a exigibilidade do pagamento do valor de R$657.200,00 

(seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais), correspondente a 

Nota Fiscal n. 000.000.731, Série 001, emitida pela Requerida. De mais a 

mais, verifica-se que restou determinado ainda em sede liminar a intimação 

da Requerida para que se abstenha de efetuar a negativação do nome do 

Requerente quanto à dívida em discussão. Porém, ante a informação de 

fls. 243/244 no sentido de que o nome do postulante já fora inscrito junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, DETERMINO a expedição de ofício 

diretamente ao SERASA/SPC para que efetue a suspensão da restrição 

em nome do Sr. Jair Carafini junto ao cadastro de inadimplentes com 

relação ao débito pendente nestes autos, até ulterior deliberação. Sem 

prejuízo da determinação acima, INTIME-SE a parte Requerida para que 

diligencie, no prazo de 05 (cinco) dias, para consolidar a efetiva 

suspensão de qualquer restrição/protesto efetuado em nome do 

postulante com relação à dívida discutida nestes autos, até ulterior 

deliberação. Por fim, CUMPRA-SE na integralidade os termos da decisão 

de fls. 261/263, procedendo-se as alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos, bem como certificando-se acerca da intimação do 

Autor para apresentar impugnação e o respectivo transcurso do prazo 

para tanto. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 119062 Nr: 3285-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O E P SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA (BOA 

SAFRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristyny L. Gonçalves de 

Almeida - OAB:MT 16.279, Patricia de Oliveira Gonçalves - OAB:MT 
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14.645

 Diante do exposto, DETERMINO que tome-se por termo a caução ofertada, 

ficando, desde já, a parte Embargante nomeada como fiel depositária dos 

imóveis, bem como incumbida de promover a devida averbação junto às 

matrículas dos imóveis correlatos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da medida.Frisa-se que o termo de caução deve ser assinado 

pelo Embargante, bem como pelo sócio da empresa proprietária dos bens 

dados em garantia ou pessoa por ele autorizada mediante instrumento 

público para tal fim. Diante do oferecimento de caução real, após o 

cumprimento da determinação retro, DEFIRO a concessão de efeito 

suspensivo aos presentes Embargos à Execução, forte no art. 919, § 1º, 

do Código de Processo Civil, para fins de: DETERMINAR a suspensão dos 

atos executórios na Ação de Execução n. 2181–68.2016.811.0086 - 

Código n. 93536, até ulterior deliberação. Por consequência, DETERMINO 

ainda a expedição de ofício diretamente aos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/Serasa) para que efetue a suspensão da restrição em nome da 

parte Autora junto ao cadastro de inadimplentes com relação ao débito 

pendente nestes autos e respectiva ação executória, até ulterior 

deliberação. Sem prejuízo da determinação acima, INTIME-SE a parte 

Requerida para que diligencie, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

consolidar a efetiva suspensão de qualquer restrição/protesto efetuado 

em nome do postulante com relação à dívida discutida nestes autos, até 

ulterior deliberação. De mais a mais, sem prejuízo do delineado supra, nos 

termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação. Por medida de economia processual, a norma não 

exige a citação da parte Embargada (Exequente), mas apenas sua ouvida 

em 15 (quinze) dias, a qual pode realizar-se na pessoa do Advogado 

constituído nos autos da Ação de Execução, via DJE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78785 Nr: 2025-51.2014.811.0086

 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: Mario Lucio Chaves Cintra Pazini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Job - Distribuidora de Veiculos Ltda. (Ford 

Tropical), Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, Ford Motor Company 

Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460, Celso de Faria Monteiro - OAB:17298A/MT, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:OAB/MT-14.341, Márcio José Cossetin - 

OAB:MT 8982, Marcus Vinícius de Morais Junqueira - OAB:SP 

175.803, Reinaldo Americo Ortigara - OAB:MT 9552, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/O, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais proposta por Mário Lúcio Chaves Cintra Pazini, com 

relação às Requeridas JOB – Distribuidora de Veículos Ltda (Ford 

Tropical) e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.Contudo, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por Mário Lúcio Chaves Cintra Pazini, com relação à 

Requerida Ford Motor Company Brasil Ltda, para fins de:CONDENAR a 

Requerida Ford Motor Company Brasil Ltda, ao pagamento de danos 

morais em favor do Autor no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com 

correção monetária da data da sentença, com base no INPC e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, 

primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo de 30 (trinta) dias 

previsto no CDC para conclusão do reparo devido no veículo. CONDENAR 

a Requerida Ford Motor Company Brasil Ltda ao pagamento de danos 

materiais em favor do Autor na quantia de R$ 15.950,00 (quinze mil e 

novecentos e cinquenta reais) com correção monetária desde a data do 

desembolso (fls. 51 e fls. 71) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do desembolso (fls. 51 e fls. 71). CONDENAR a Requerida 

Ford Motor Company Brasil Ltda em litigância de má fé, no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, conforme art. 80, II, e 

81, ambos do Código de Processo Civil.Condeno o Autor ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, 

para cada uma das Requeridas, a saber, JOB – Distribuidora de Veículos 

Ltda (Ford Tropical) e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. Por outro 

lado, condeno a Requerida Ford Motor Company Brasil Ltda - ao 

pagamento de honorários sucumbenciais à parte Autora, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, 

do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50163 Nr: 1225-28.2011.811.0086

 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: Cotrim Dias & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Eduardo de Toledo Moraes, Julceu 

Mognon, Lurdes Albertina Novelli Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Luiz Pedro 

Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nesse sentido:“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. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de 

refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente 

fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece 

ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da 

Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 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 34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 

27/04/2016).“Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto às fls. 

1138/1145, mantendo inalterada a r. sentença às fls. 1134/1137 tal como 

concebida. P. I. C. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75915 Nr: 4491-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeziana Moreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Embargos 

à Execução proposta por Marilene Lemes da Silva em desfavor de Jeziana 

Moreira Ribeiro, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Embargante ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa 

atualizado, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e ao 

pagamento das custas e despesas processuais, ficando, porém, 

suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo 

Civil.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação de 

Execução n. 1763-38.2013.811.0086 – Código n. 73245.Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73245 Nr: 1763-38.2013.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeziana Moreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos, etc.

Considerando a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à 

Execução n. 4491-52.2013.811.0086 – Código n. 75915, apensa, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 1071-10.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julceu Mognon, Lurdes Albertina Novelli 

Mognon, Cotrim Dias & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Fernando Simão - OAB:MT 10.066-B, Geraldo 

Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto às fls. 1282/1289, 

mantendo inalterada a r. sentença às fls. 1277/1280 tal como 

concebida.De mais a mais, no que concerne aos Embargos de Declaração 

às fls. 1313/1315 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Tadeu 

Eduardo Toledo de Moraes, Julceu Mognon e Lurdes Albertina Novelli 

Mognon), mormente por considerar o seu conteúdo infringente.Com efeito, 

intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, 

requerendo o que entender de direito em relação aos Embargos de 

Declaração às fls. 1313/1315.Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, imediatamente conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001442-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEONICE DA SILVA (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94380 Nr: 2664-98.2016.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVdSG, Luciano Rodrigues Gomes, Luzinete de Jesus 

Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neimar de Souza, Sociedade Beneficente São 

Camilo, Soraya Bruchmam Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos

Defiro o pedido de fls. 101, procedam-se às buscas necessárias e após, 

intime-se a parte a autora a promover a citação da Requerida, ou a 

requerer o que entender de direito.

Indefiro o pedido de fls. 116, visto que a audiência preliminar de 

conciliação apenas pode ser dispensada quando todas as partes 

manifestarem desinteresse em possível acordo (art. 334,§4º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97266 Nr: 4624-89.2016.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Método Desenvolvimento Urbano e 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maria Odete de Oliveira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 166-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

David Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Vistos.

 Intime-se o perito nomeado nos autos para que apresente o laudo no 

prazo de até 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94380 Nr: 2664-98.2016.811.0086

 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: KVdSG, Luciano Rodrigues Gomes, Luzinete de Jesus 

Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neimar de Souza, Sociedade Beneficente São 

Camilo, Soraya Bruchmam Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos

Compulsando detidamente os autos, verifico ausente o número do 
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Cadastro de Pessoa Física (CPF) da ré Soraya Bruchmam Martins, o que 

impossibilita buscas do seu atual endereço.

Contudo considerando que a ora ré trata-se de médica, oficie-se o 

Conselho Regional de Medicina para que no prazo de 05 (cinco) dias 

encaminhe a este Juízo o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da 

ré Soraya Bruchmam Martins, bem como o seu atual endereço.

Ademais, em razão da proximidade para a audiência já designada, 

cancelo-a, devendo os autos retornar conclusos para designação de 

nova data após a juntada das respectivas informações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94380 Nr: 2664-98.2016.811.0086

 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: KVdSG, Luciano Rodrigues Gomes, Luzinete de Jesus 

Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neimar de Souza, Sociedade Beneficente São 

Camilo, Soraya Bruchmam Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos.

Recebo a inicial, concedendo à autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita .

Designo audiência de conciliação para o dia 27 de abril de 2018 às 13:00 

hs., a realizar-se pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta 

Comarca.

Citem-se os réus, e intimem-se as partes, sendo a autora na pessoa de 

seus patronos, para comparecerem à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, com as advertências previstas pelo artigo 334,§8º do CPC.

Faça-se constar nos mandados citatórios e intimatórios dos réus, que 

deverão contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência ora designada, caso não compareçam ou nela não entrem em 

autocomposição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97662 Nr: 4867-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Magna Lopes - OAB:MT 22.388

 (...) Por fim a inscrição do nome de devedor em situação de inadimplência 

nos cadastros restritivos constitui direito do credor, todavia, após a venda 

judicial do veículo e a ausência de prestação de contas nos autos da ação 

de busca e apreensão, a permanência de negativação se revela ilícita, 

suficiente para gerar dano possível de reparação, o que não é a hipótese 

dos autos. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar concedida. 

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118427 Nr: 2982-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 “Vistos. Primeiramente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de contestação por parte de Edmilson Gomes de Silva, por 

meio de sua defesa constiutída. No mais, acolho os pedidos do Ministério 

Público e determino o desabrigamento da adolescente após a realização 

de seu depoimento especial na medida cautelar de processo criminal, que 

se realizará em 17.08.2017. Após, a adolescente passrá a residir com a 

genitora, que deverá cumprir as seguintes obrigações: (i) manter o 

afastamento da adolescente do senhor Edmilson Gomes da Silva; (ii) 

manter a adolescente matriculada e frequentando o ensino médio e o 

programa social jovem do futuro; (iii) manter a frequência aos 

atendimentos psicológico adolescente; (iv) permitir a entrada em sua 

residência dos representantes do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, a fim 

de realizar o acompanhamento do caso. Por fim, expeça-se a guia de 

desabrigamento a ser cumprida em 17.08.2018 e oficie-se ao CREAS, 

CRAS e Conselho Tutelar para prosseguirem no acompanhamento do 

caso, pelo prazo mínimo de seis meses, com envio de relatório bimestral. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 5588-48.2017.811.0086

 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: Gerlanio Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Ensino Unificado Albert Sabin LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70718 Nr: 3217-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Cesar Gonçalves 

Benites - OAB:MT 12.035

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 152/155, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CACIANE GNOATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CACIANE GNOATTO Dados do 

Processo: Processo: 1000179-40.2018.8.11.0086 Valor causa: 0,00 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 20/02/2019 Hora: 

16:20 REQUERENTE: CACIANE GNOATTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUIZ PEDRO FRANZ - MT14594/O-O Nome: CACIANE GNOATTO Endereço: 

Rua das Sibipirunas, 515w, Parque do Sol, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP Endereço: Avenida 

dos Uirapurus, 414w, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: CACIANE GNOATTO 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, 

13 de agosto 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: 1000537-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(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: ROZILDA ALVES PEREIRA 

GONCALO Dados do Processo: Processo: 1000537-05.2018.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.097,99 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 10/10/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: ROZILDA ALVES 

PEREIRA GONCALO Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO DE MORAIS 

ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A Nome: ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO Endereço: RUA 

DOS CEDROS, 2869, N, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: 

ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO 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, 

13 de agosto 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: 1000739-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON MOMO SCARIOT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000739-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO REQUERIDO: ALISSON 

MOMO SCARIOT Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Agnaldo de Souza Porfírio em 

desfavor de Alisson Momo Scariot. Em síntese, sustenta o Reclamante que 

é credor do Reclamado, concernente a um cheque devolvido sem fundos, 

no valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Pois bem, nota-se 

que o Reclamado foi regularmente citada, conforme se infere da certidão 

positiva do oficial de justiça anexa ao id. n. 12862820 dos autos, 

entretanto, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 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. Entretanto, caso a parte haja com contumácia, 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). De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pelo Reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando 

do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste 

ao Reclamante. A devolução da cártula é incontroversa e o Reclamante 

demonstrou documentalmente, com cheque formalmente em ordem, 

embora prescrito, que é credor da quantia mencionada na inicial, tendo 

perdido sua força executiva. O cheque apresentado é documento escrito 

com substancial força probante, representando, sem dúvida, que o 

emitente deve pagar a importância nele consignada. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante, e para que não incida juros sobre 

juros, a importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), com juros 

de mora de 1% a.m. a partir da data da apresentação do cheque e 

correção monetária desde a emissão do título, com resolução do mérito a 

teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ 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, 
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expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: VITELIO COSTA BEBER Dados 

do Processo: Processo: 1000662-07.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

24.327,67 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

07/02/2019 Hora: 15:20 REQUERENTE: VITELIO COSTA BEBER Advogado 

do(a) REQUERENTE: HILARIO SCHIEFELBEIN - MT0012532A Nome: VITELIO 

COSTA BEBER Endereço: Rod. BR 163, km 588, Direita, Posto Velho, s/n, 

Fazenda Pejussara, Zona Rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: SERGIO SOARES DE LIMA Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: SERGIO SOARES DE LIMA Endereço: RUA B, QD. 02, 07, Sede 

Empresarial da KN MONTAGENS e METALÚRGICA, RESIDENCIAL PORTAL 

DO PANTANAL (AEROPORTO NOVO), CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Senhor(a): REQUERENTE: VITELIO COSTA BEBER 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, 

13 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118731 Nr: 7343-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Prata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para sanar irregularidades no presente feito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que apesar do acusado ter 

sido citado por edital (fls. 73), constituiu advogado (fls.47/48) nos 

presentes autos, tendo inclusive se manifestado pela revogação da prisão 

preventiva do ora acusado (fls. 48v e 54), e nos termos do artigo 366 do 

CPP, os autos serão suspensos se o acusado não comparecer, nem 

constituir advogado, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, intime-se o causídico constituído para apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP, 

além de juntar procuração original nestes autos.

Juntada resposta, voltem os autos conclusos para decisão.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87943 Nr: 1368-35.2017.811.0012

 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: NIDA SALEH ALI, AHMAD OTHMAN TALEB KHADER, 

NAJLA SALEH ALI, NAJAT SALEH ALI, RANA SALEH ABED RABBO, 

LORENA NIDAL SALEH, LUAY NIDAL SALEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALEH ALI SALEH ABED RABBO, 

ESPÓLIO DE ZIENAB SALEH ABED RABBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18383/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18383/OAB/MT

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito, 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando 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 do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106691 Nr: 4108-29.2018.811.0012

 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: LATICÍNIOS CAJES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União- Fazenda NAcional - Representado pela 

PGFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, 

impetrado por LATICÍNIO CAJES LTDA – ME, contra ato supostamente 

ilegal praticado pelo PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL, consistente 

em incluir indevidamente seus dados nas CDAs nº 12 6 04 002582-95, 12 

7 04 00506-08 e 12 2 04 001146/93. Inicial e documentos às fls. 01/92. 

Vieram-me os autos conclusos.Fundamento e decido. ... No caso dos 

autos, a pretensão deduzida com a proemial não encontra amparo para 

discussão na estreita via mandamental. Primeiramente porque o ato 

supostamente ilegal consistente na inclusão de seus dados no polo 

passivo das CDAs nºs 12 6 04 002582-95, 12 7 04 000506-08 e 12 2 04 

001146/93, é decorrência lógica da decisão de fls. 327/328 do feito em 

apenso (Código nº 14394), logo, coator seria o juízo e não o procurador. 

Neste ponto, não concordando o impetrante com a providência 

determinada, deveria ter buscado os meios impugnatórios disponíveis, o 

que não ocorreu até o presente momento. Este, inclusive, é o teor da 

Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial 

passível de recurso ou correição”. Em segundo lugar, o pedido de 

aceitação do bem ofertado em garantia para fins de embargos à 

execução, encontra-se pendente de apreciação. Por fim, o pedido de 

emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos 

Negativos guarda correlação com sua inclusão nas CDAs, o que, como 

dito, deve ser objeto de discussão nos autos em apenso. Destarte, 

concluo inexistir ato coator que justifique a impetração deste remédio e, 

assim sendo, não restando provada a injusta lesão ou ameaça a direito 

líquido e certo, não há falar em concessão da ordem impetrada. Posto isso 

e nos termos da fundamentação precedente, de sorte que a hipótese se 

subsume à regra do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, julgo o impetrante 

carecedor da ação mandamental, por ausência de direito líquido e certo e, 

em consequência, DENEGO A ORDEM, nos termos do art. 6°, § 5° da Lei n° 

12.016/2009 c/c art. 485, I e VI, do CPC...
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34747 Nr: 820-54.2010.811.0012

 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: ROBSON PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA FILOMENA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILVAN DA SILVA MAIA - 

OAB:14.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Inventariante: Robson Pereira Lima, Cpf: 

20866445153, Rg: 244897 SSP MT Filiação: Luiz Pereira Lima e Maria 

Filomena de Aguiar, data de nascimento: 28/04/1963, brasileiro(a), natural 

de Nova xavantina-MT, divorciado(a), funcionário público, Endereço: 

Travessa Getúlio Pereira, 278, Bairro: Sena Marques, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Valor das Custas Processuais:R$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento: 05 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38956 Nr: 2500-40.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Osvaldir Ferreira da Silva, 

Cpf: 94260982168, Rg: 13347286-0 SSP MT Filiação: Osvaldo Ferreira da 

Silva e Luiza Ferreira da Silva, data de nascimento: 27/01/1981, 

brasileiro(a), natural de Nova xavantina-MT, convivente, pintor, Endereço: 

Av. Brasilia Nº4075, Bairro: Tonetto, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R4- 549,63- (quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38950 Nr: 2494-33.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Manoel Fernandes da Silva, 

Cpf: 54564174134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Dracena S/nº, 

Bairro: Tonetto, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$-549,63- (quinhentyos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31994 Nr: 2483-72.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Eliane Alves Moreira, Cpf: 

30679036687, Rg: M - 2.694.192 SSP MG Filiação: Arnaldo Alves Moreira e 

Amélia Júlio Moreira, data de nascimento: 16/12/1959, brasileiro(a), natural 

de Governador valadares-MG, casado(a), comerciante, Endereço: Rua 

Maria Barbosa Fernandes, 228, Bairro: Centro Oeste, Cidade: Nova 

Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$-549,63- (quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36547 Nr: 100-53.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ZEFRINO TERRIBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Israel Zefrino Terribile 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Franca Nº 93, Bairro: Tonetto, 

Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:r$-549,63-( quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e treis centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco dias

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.;

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 2165-50.2013.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. A. DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS MOREIRA 

SANTOS - OAB:12.607-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Embargante: S. R. A. dos Santos Silva, CNPJ: 

05998967000128, brasileiro(a), Endereço: Av. Mato Grosso Nº755, Bairro: 

Jardim das Oliveiras, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$- 1.209,66-( Hum mil duzentos e nove 

reais e sessenta e seis centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68219 Nr: 2920-40.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA GUARACIABA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MARIA LEÃO BRAUN - 

OAB:18025-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Ceramica Guaraciaba 

Ltda-me, CNPJ: 03992872000171, brasileiro(a), industria e comercio de 

tijolos, Endereço: Rua Vereador Camerino de Carvalho Nº 418, Bairro: 

Barro Vermelho, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:-R$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e treis centavos)

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3969 Nr: 1029-72.2000.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. DE SOUZA SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): A. A. de Souza Supermercado, 

CNPJ: 36974848000169, brasileiro(a), comércio, Endereço: Av. Ministro 

João Alberto, 309, Bairro: Setor Xavantina, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$-660,02-(SEISCENTOS E SESSENTA 

REAIS E DOIS CENTAVOS).

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.;

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38979 Nr: 2523-83.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Ronaldo de Faria, CNPJ: 

07966099000120, brasileiro(a), Endereço: Rua Moreira Cabral Nº 08, 

Bairro: Barro Vermelho, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:r$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:protesto.

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36897 Nr: 455-63.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO LEANDRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Lazaro Leandro Nunes, Cpf: 

76387844487 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Juscelino 

Kubitschek de Oliveira Nº 91, Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: Nova 

Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e treis centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura- Gestora Adm. Da 

Centralç de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24373 Nr: 2541-46.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05 cinco

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Paulo Alves de Carvalho, Cpf: 

13743180197, Rg: 304.646 SSP PA Filiação: Gercino Alves de Carvalho e 

Julia Maria de Carvalho, data de nascimento: 22/08/1957, brasileiro(a), 

natural de Jatai-GO, solteiro(a), marcineiro, Endereço: Rua Sertãozinho Nº 

310, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco dias

Pagamento sob pena de:protesto.

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38518 Nr: 2062-14.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DA LAGOA - ASSOCIAÇÃO 

ESPORTIVA E RECREATIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Clube da Lagoa - Associação 

Esportiva e Recreativa, CNPJ: 00965038000107, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Evaristo Veceslencio Souto Nº 1.611, Bairro: Olaria, Cidade: Nova 

Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 549,63- (quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e treis centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:portaria 49/2017.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61515 Nr: 2619-64.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. B. VIGILANCIA E SEGURADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): M. J. B. Vigilancia e 

Seguradora Ltda, CNPJ: 06236934000103, brasileiro(a), Endereço: Av. 

Mato Grosso Nº 240, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:R$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos)

Prazo para pagamento:5 cinco

Pagamento sob pena de:protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 4713 Nr: 669-06.2001.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. S. PRESTADORA DE SERVIÇOS BRAÇAIS 

LTDA, SIDNEY ADRIANO TIRLONI, MELANIA WEIRICH TIRLONI, NILTON 

DOS SANTOS, VILMA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO ROGRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para esclarecer sua planilha, uma vez que 

este juízo não conseguiu identificar o valor total da dívida em questão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39017 Nr: 2562-80.2011.811.0012

 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: JUSCELINO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 149/151: intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34053 Nr: 124-18.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER ROBSON DA SILVA - 

OAB:21.337/GO, UEBERSON BARROS DOS ANJOS - OAB:30714/GO, 

YDIARA GONÇALVES DAS NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 182/184: intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34043 Nr: 114-71.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO TAVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 105/108: intime-se a parte exequente para manifestação, bem como 

para que apresente planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62133 Nr: 665-46.2013.811.0012

 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): JS 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

HELB MARA MOREIRA PIRES, SIDERCINA MOREIRA DA SILVA, JOÃO 

BOSCO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

sentença proferida às fls. 137/138, em 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27158 Nr: 1595-40.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODALIA MARIANA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64337 Nr: 3099-08.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B MT

 Vistos.

Tendo em vista que decorreu o prazo de 01 (um) ano requerido à fl.2180, 

intime-se a parte autora para requerimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22488 Nr: 968-70.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISMERIA CANDIDA DE ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Aportada aos autos a RPV, determino, nos termos do Provimento n. 

68/2018- CNJ, a intimação do requerido para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso ao levantamento dos valores sub judice.

Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

expeça-se alvará conforme requerido pela parte autora, devendo esta 

informar os dados bancários para transferência dos valores.

Caso a conta apontada não seja de titularidade do autor da ação, deverá o 

beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos para tal fim.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64712 Nr: 204-40.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ROSA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35776 Nr: 1849-42.2010.811.0012

 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): DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA, 

ADRIANA BUOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:3844-E, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 115, eis que tal medida já foi realizada 

anteriormente: RENAJUD às fls. 92/93.

Ademais, trata-se o presente feito de execução fiscal em que não foram 

encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30856 Nr: 1353-47.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D-DDPABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT4635, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Compulsados os autos observa-se que até a presente data não houve a 

efetiva intimação da parte executada para efetuar o pagamento da dívida 

em questão, sendo assim a fim de evitar futura alegação de nulidade, 

determino a intimação via DJe da parte executada, para que no prazo de 

15 (quinze) dias efetue o pagamento integral da dívida.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101961 Nr: 1541-25.2018.811.0012

 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: JADE TAMIRES ALVES DE SOUZA, Gabriel Gallo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): À JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ: 

00381838000172. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimação de eventuais terceiros interessados, por meio de 

edital, com prazo de validade de trinta dias, para apresentarem, caso 

queiram impugnação ao pleito inicial.

Resumo da Inicial: GABRIEL GALLO NETO, brasileiro, solteiro, inscrito no 

CPF 316.712.838-05 e RG 23.087.747-3, com endereço residencial à Rua 

Arnaldo Vitaliano, nº 1450, Apto. 43, Jd. Palma Travassos, CEP 

14091-220, Ribeirão Preto - SP, e-mail gabrielgalloneto@hotmail.com, e 

JADE TAMIRES ALVES DE SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF 

037.003.541-00 e RG 2457504-6, com endereço residencial à Rua Luzia 

Pereira dos Santos, 44, QD 02, LT 04, Bairro Flor de Lyz, em N. Xavantina 

– MT, e-mail jadetamires0@gmail.com por si e representando a menor 

impúbere MARIA CLARA SOUZA NETO, filha dos primeiros, desprovida de 

e-mail, via seus advogados que esta subscrevem (m.j.), vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos 

arts. 3º, I, IV; 5º, caput; 5º, XXXV; 5º, LXXIV, todos da CF/88 c/c. o art. 16, 

do CC c/c, ainda, os arts. 57 e §§ da Lei nº 6.015/73, propor a presente 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL da menor MARIA CLARA 

SOUZA NETO

Despacho/Decisão: Certifique-se o recolhimento das custas processuais 

(ref. 8).Somente após a certificação, RECEBO a inicial.Nos moldes do art. 

109 da lei n. 6.015/73, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

caso queria, impugnar o pedido inicial.Determino, ainda, a intimação de 

eventuais terceiros interessados, por meio de edital, com prazo de 

validade de trinta dias, para apresentarem, caso queiram impugnação ao 

pleito inicial.

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, 11 de junho de 2018

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105554 Nr: 3570-48.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA BARROS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE FAGUNDES MARQUES 
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- OAB:17113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos à execução sem efeito suspensivo, considerando 

que a parte embargante não garantiu integralmente a execução em apenso 

por meio de penhora, depósito ou caução, em desconformidade com o art. 

919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente, ora embargada, para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 920 do CPC.

Em tempo, a fim de garantir a tramitação simultânea dos presentes 

embargos com o feito executivo, determino a virtualização da ação 

principal, de Código 61393, para que ambas as demandas corram de 

forma eletrônica.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93088 Nr: 4363-21.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fls. 73/74 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 33.145,78 (trinta e três mil cento e 

quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), em favor da parte 

exequente e R$ 3.314,58 (três mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e 

oito centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Com o retorno do RPV, intimem-se as partes para ciência, nos termos do 

provimento 68 do CNJ.

Nada sendo requerido, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para 

levantamento da quantia depositada.

Após, volvam-me conclusos para prolação de sentença de quitação do 

débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 1264-14.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS, VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos em exordial 

acusatória, fazendo-o para CONDENAR MARCILENE BEZERRA DE SOUZA 

e VALTER BEZERRA DA SILVA como incursos nas penas do artigo 1º, 

inciso II, c.c §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei 9455/97, por duas vezes, em 

concurso material.Passo à dosimetria das penas, observando as diretrizes 

contidas no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e no artigo 68 

do Código Penal.DA PENA APLICÁVEL A MARCILENE BEZERRA DE 

SOUZAO ....Posto isso, nos termos do artigo 69 do Código Penal, torno a 

pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.Para 

cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO.O tempo de prisão cautelar 

(três meses e três dias) é insuficiente para alterar o regime prisional 

fixado por detração.DA PENA APLICÁVEL A VALTER BEZERRA DA 

SILVAO...Posto isso, nos termos do artigo 69 do Código Penal, torno a 

pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão.Para cumprimento da pena, 

em consonância com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime 

inicial FECHADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33852 Nr: 3219-90.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDALTO COSTA DE SANTNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77419 Nr: 688-84.2016.811.0012

 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: SIVALDENI INÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID HUSSEIN HAJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial.

Procedam-se as alterações necessárias, a fim de se excluir do polo 

passivo o Espolio de Alfredo Tonetto e incluir SAID HUSSEIN HAJJ.

Após, cumpra-se os itens 1, 2 e 3 da decisão de ref. 17.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77419 Nr: 688-84.2016.811.0012

 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: SIVALDENI INÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID HUSSEIN HAJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a intimação da União nos moldes requeridos em ref. 51.

Intime-se a parte autora para manifestação sobre a devolução do 

mandado de citação, no prazo de dez dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64965 Nr: 422-68.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBISLEI FERREIRA DOS SANTOS SILVA, CILDA 

FERREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se 

inerte com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fls. 107/108 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 25.101,78 (vinte e cinco mil cento 

e um reais vírgula setenta e oito centavos), em favor da parte exequente e 

R$ 2.503,65 (dois mil quinhentos e três reais vírgula sessenta e cinco 

centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33931 Nr: 3299-54.2009.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE PENA, ROSARIA DA SILVA PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Valter Luiz Rodrigues de Araujo, 

Cpf: 30510724191, Rg: 1268054 DGPC GO Filiação: José de Araujo Lima e 

Elvira Rodrigues de Araujo, data de nascimento: 14/02/1962, brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente, pecuarista, Endereço: Rua C. Qd. Nº 79 Lote 

26, Bairro: Nova Vila, Cidade: Caldas Novas-GO

Valor das Custas Processuais:R$- 11.403,40-(onze mil e quatrocentose 

três reais e quarenta centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:Protesto.

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - Gestora Adm, da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1580 Nr: 611-71.1999.811.0012

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Réu(s): João José Pimenta, Cpf: 18117651149 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), pecuarista, Endereço: Fazenda Flor de 

Goiás, Bairro: Córrego do Meio, Cidade: Campinápolis-MT

Valor das Custas Processuais:R$-602,70-(seiscentos e dois reais e 

setenta centavos).

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34085 Nr: 156-23.2010.811.0012

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Mara Silvia de Souza, Cpf: 

00984535136, Rg: 11120460 SSP MT Filiação: Francisca Nicanor de 

Souza, data de nascimento: 14/03/1977, brasileiro(a), natural de Nova 

xavantina-MT, convivente, domestica, Endereço: Estancia Vitória, Nº 

47-16,, Bairro: Setor Industrial, Cidade: Vera-MT

Valor das Custas Processuais:R$- 147,65-(cento e quarenta e sete reais 

e sessenta e cinco centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA- Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:poraria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36908 Nr: 466-92.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZA BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Iza Brito de Souza Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua K-2 Nº 325, Bairro: Tonetto, Cidade: Nova 

Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:Protesto.

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - Gestora de Adm. 

Da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39039 Nr: 2584-41.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR GREGORIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Espolio de Osmar Gregorio 

dos Santos Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Falecido

Valor das Custas Processuais:R$-549,63-(quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos).

Prazo para pagamento:05 cinco

Pagamento sob pena de:Protesto.

Nome e cargo do digitador:ANTONIA MARIA DE MOURA - Gestora Adm. Da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:portaria 49/2017.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000162-66.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Observa-se que a parte reclamada apresentou recurso, o 

qual é tempestivo e encontra-se devidamente preparado (Ids. 14574123, 

14574135 e 14574149). Intime-se a recorrida, na pessoa de sua 

advogada, a apresentar as contrarrazões recursais no prazo legal. 

Decorrido o prazo para resposta, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 13 de agosto de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000603-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 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: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a medida pleiteada para o fim de determinar que a 

empresa reclamada se abstenha em inserir o nome da requerente, bem 

como de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito, referente a 

dívida em questão discutida nos autos, sob pena de aplicação de multa em 

caso de descumprimento.Intimem-se as partes da presente decisão.Nos 

moldes do art. 394 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12928 Nr: 1616-56.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson da Silva Lima, Oziel Barbosa dos Santos, 

Silvio Jorge Martins Figueiredo, Cristiano Julião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT, Leonardo Bruno Reis Silva - 

OAB:15571/MA, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Código 12928.

Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela defesa do réu Cristiano Julião da Silva, 

qualificado nos autos, requerendo o recambiamento do clausulado do 

Presidio da Mata Grande – Rondonópolis/MT para Cadeia Pública Municipal 

de Paranatinga/MT (fls. 409/409v).

O Ministério Público pugna pelo indeferimento (fls. 411/412).

É o relatório. Decido.

A defesa do réu Cristiano Julião da Silva sustenta, em síntese, que estava 

recluso na Cadeia Pública de Paranatinga/MT, porém o mesmo foi 

transferido para Comarca distante da Comarca em que se processa a 

ação penal, o que gera custo para o Estado, e que cumpriu vários anos de 

pena no Estado do Maranhão.

Também, relata que com a transferência ficou longe de sua família, no que 

tange a visita-los, já que não possuem recursos para tanto, requerendo 

assim o retorno do mesmo para a Comarca de Paranatinga/MT.

No entanto, constam dos autos à fl. 407, que o réu Cristiano Julião da Silva 

integra uma facção criminosa denominada Comando Vermelho diante de 

investigações realizadas, bem como estariam planejando fuga em massa 

na Cadeia Pública desta Comarca.

Ademais, observa-se que a transferência do réu Cristiano Julião da Silva 

para penitenciária de Rondonópolis/MT foi pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme se evola à fl. 407verso.

Dessa forma, a transferência do reeducando a Penitenciária de 

Rondonópolis/MT se deu em razão de ter sido constatado a possibilidade 
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de fuga em massa, bem assim constata-se que é transferência é 

temporária pelo período de 30 (trinta) dias, por medida de segurança, 

devendo o pedido de defesa ser indeferido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de transferência formulado pela 

defesa às fls. 409/410, nos termos da fundamentação supra e em 

consonância com o parecer ministerial.

Int.

Cumpra-se o determinado às fls. 375/378.

Defiro o pedido de juntada de procuração de fls. 408/408v.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de agosto de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89626 Nr: 2344-09.2018.811.0044

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Barros de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para que emende a inicial, no prazo de 10 

(dez) dias, juntando aos autos a notificação da parte reclamada, sob pena 

de indeferimento do pedido liminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1043 Nr: 165-06.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comercial e Indústrial de Paranatinga, 

Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO AMÍLCAR NEDEL - 

OAB:, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o Advogado Dr. Homero Amílcar Nedel para 

que informe se recebeu o valor requisitado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64823 Nr: 2690-62.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neivo Fabian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o Advogado Dr. Carlézio Moreira da Silva 

para que apresente as Alegações Finais do reú.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71796 Nr: 2345-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Daletezze - ME, Gilberto Daletezze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15933 Nr: 22-36.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walpeças Maquinas Agricolas e Ferragens 

Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT, Humberto 

Sousa Lima Falconi - Procurador da Fazenda Nacional - OAB:108072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71184 Nr: 2085-82.2016.811.0044

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Aguiar Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86623 Nr: 725-44.2018.811.0044

 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: Angles Oliveira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradescard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84782 Nr: 4566-81.2017.811.0044

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Willy Fengler ME, Anderson Willy 

Fengler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59228 Nr: 171-17.2015.811.0044

 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: Márcia Regina 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: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 1054-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázara Abadia Teixeira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Cuiabá-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64801 Nr: 2681-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira, Antonio de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Campo Mourão- PR, trazendo 

aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88137 Nr: 1529-12.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Strapasson Fockink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Foma Ovchinnikov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64682 Nr: 2645-58.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha, Elisangela Aparecida 

Mariotini Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1864-85.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Nunes de Miranda, Rogério Schweigert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Souza da Fonseca 

- OAB:98294/RJ, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Intime-se via Oficial de Justiça a parte executada para constituir novo 

advogado, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89521 Nr: 2289-58.2018.811.0044

 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: Jacir Feroldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassiane Hineraski Schmidt, Fábio da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

que tome a devida ciência sobre a audiência designada para o dia 

16/10/18 às 14:00 horas. a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 
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de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-M T. Para realização da referida 

sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88785 Nr: 1914-57.2018.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realda Teresinha Schmitt, Rafael Cristiano 

Schmitt, Yonara Claudia Riscarolli Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

que tome a devida ciência sobre a audiência designada para o dia 

16/10/18 às 13:00. a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-M T. Para realização da referida 

sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA FRANCISCA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY LUCIA ANTONELLO OAB - SP59905 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA (RÉU)

FERNANDA SANTOS DA SILVA (RÉU)

 

Certidão anexa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 4623-02.2017.811.0044

 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: Marcello Martines, Therezinha de Almeida Martines

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO GUITTI - OAB:180099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os requerentes, para cumprir o despacho de fl. 54, sob pena 

de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89654 Nr: 2353-68.2018.811.0044

 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: Jair Demétrio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, movida por JAIR DEMÉTRIO em face do ESTADO DO MATO 

GROSSO, tendo alegado, em síntese, que a Fazenda Pública de Mato 

Grosso procedeu com o protesto de duas Certidões de Dívida Ativa em 

nome do requerente, referentes aos anos de 2009/2010, sendo este 

realizado nas datas de 28/11/2017 e 24/05/2017. Aduz que, conforme as 

Certidões de Dívida Ativa e cálculos fornecidos pela PGE-MT, o mesmo 

débito foi protestado duas vezes, além de a dívida estar prescrita.

Assim, postulou pela concessão da tutela de urgência, em razão da 

presença da probabilidade do direito e urgência do pedido, para que seja 

suspensa a exigibilidade do débito, assegurado o acesso a certidões com 

efeito de negativas, além da baixa de todos os protestos existentes em 

razão da referida dívida. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/11.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

 Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê:

“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”.

 Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo 

Código, segundo o qual:

 “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, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”.

No que tange às ações contra a Fazenda Pública, o artigo 1º da Lei 

8.437/92 aduz que:

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. (Vide Lei nº 9.494, de 10/9/1997)

(...)

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer 

parte, o objeto da ação”.

O Código de Processo Civil ratifica referido dispositivo, estabelecendo, em 

seu artigo 1.059: “À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública 

aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 

1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Feitas estas considerações e após detida análise dos autos, no caso em 

análise, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, cujo objeto é a 

suspensão da cobrança de débito tributário, estando associada à 

natureza satisfativa da ação, entendo não ser cabível a concessão da 

tutela provisória pleiteada na inicial.

Ademais, em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, 

entendo que as alegações iniciais não restaram verossímeis.

Isto porque, em um juízo de cognição não exauriente, não vislumbro a 

probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos prova mínima que 

demonstre, neste momento processual, ilegalidade da cobrança da dívida 

ou a incidência de prescrição, consoante alega o requerente.

 Outrossim, com relação ao protesto, imperioso ressaltar que, conforme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Certidão de Dívida Ativa 

pode ser objeto de protesto, constituindo “mecanismo constitucional e 

legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos 

fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção 

política” (STF, ADI 5.135/DF).

Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

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.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27693 Nr: 685-43.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Clemente Primo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco 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: Ana Maria Sigari Garcia - 

OAB:10133-MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504SP

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da decisão de fls. 274/275.

Em caso positivo, cumpra-se a referida decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32070 Nr: 313-26.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Mendonça Pereira

 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: Silvia Costa Naves - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado ao dvogado 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão de fls. 204.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONES CLEIBE XAVIER HAIMUSSI (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DA SILVA BORGES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA LIMA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-42.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DE ANDRADE (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-31.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI T.P.RAUBER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OENISMAR DE MOURA SOARES GAMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça do ID 14659286, bem como informar o atual endereço 

da parte promovida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS VILELA DE SOUZA LOPES (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: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/11/2018 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 
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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: 1000580-68.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERRY ADRIANE PORFIRIO PERES (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: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/11/2018 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: 1000589-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATYA THONIASSO ALVES (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: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/11/2018 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: 1000590-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELA FONSECA DA SILVA (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: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/11/2018 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: 1000591-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR PEDRO BOLOGNESI (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: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/11/2018 Hora: 15:30 , 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: 1000592-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA ALVES GUEDES DE SOUSA (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: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/11/2018 Hora: 16:00 , 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: 1000594-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA (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: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/11/2018 Hora: 16:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000609-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)
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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: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 

MT0018314A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

07/11/2018 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000610-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (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: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 

MT0018314A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

07/11/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 12039 Nr: 1283-41.2002.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Diante do exposto, determino:i)Intime-se o Executado pessoalmente da 

penhora e auto de avaliação, a fim de evitar futuras nulidades;ii)intime-se 

via DJE o procurador do Executado, para querendo se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão;iii) intime-se o Exequente 

para demonstrar com laudos de avaliação por engenheiros ou imobiliárias 

e/ou outros documentos fidedignos quanto ao erro na avaliação pelo 

Oficial de Justiça, bem como, promover o depósito das diligências do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se.Cumpra-se.Peixoto 

de Azevedo/MT, 10 de agosto de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72978 Nr: 1645-86.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Declarada aberta a audiência, considerando a certidão de fl. 40 que 

noticia a ausência de intimação da parte autora, restou o ato prejudicado.

2. Diante da hipossuficiência declarada pela parte requerida, nomeei o 

Advogado Ukenid de Cris da Silva para patrocinar a defesa da parte 

requerida, cujos honorários arbitro em 1 (um) URH.

3. Concedida a palavra ao Defensor da parte requerida, se manifestou nos 

seguintes termos: “MM Juiz, diante das manifestações da parte autora e 

sua desídia, considerando que à fl. 35 informou que compareceria a 

audiência independente de intimação, o que não ocorreu no presente ato, 

bem como a certidão de fl. 31 que noticia o decurso do prazo sem 

manifestação. Requeiro a extinção da presente demanda, sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC”.

4. Diante do exposto. Decido

4.1 Considerando a inércia da parte autora, quando do chamamento 

judicial (fl. 35) e o principio da cooperação/colaboração, deixando de atuar 

em busca dos direitos pleiteados na inicial, de forma a contribuir ao bom 

andamento do processo, gerindo outros princípios mais, como o da 

celeridade processual, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC.

 4.1 Havendo atuação do advogado UKENID DE CRIS DA SILVA, como 

curador especial, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, no valor de 1 URH, com fundamento no item 15.1 

da Resolução 096/2007 (tabela de honorários advocatícios da Ordem dos 

Advogados do Brasil), devendo a Secretaria expedir a competente 

certidão ao causídico;

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/50.

Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71941 Nr: 944-28.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 1. Declarada aberta a audiência, observadas as formalidades legais 

acima mencionadas e cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n.º 

11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007- CGJ, foram advertidas acerca da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio.

 2. Pelo MM Juiz foi dito: “Procedi ao interrogatório da acusada, que optou 

por responder as perguntas formuladas.”

4. O Ministério Público desiste da testemunha Graziela Feitosa Costa e 

Letícia Martins da Silva, sem oposição da Defesa, o que HOMOLOGO.

3. Encerrada a instrução criminal, concedo as partes o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar memoriais escritos, iniciando pela acusação.

4. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 600-47.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSÉ AQUINO DA SILVA, POLIANA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 1. Declarada aberta a audiência, observadas as formalidades legais 

acima mencionadas e cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n.º 
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11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007- CGJ, foram advertidas acerca da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio.

 2. Pelo MM Juiz foi dito: “Tomei o depoimento das testemunhas Orisvania 

de Souza Brandão e Marcia Sousa Santos. Na sequência procedi ao 

interrogatório dos acusados, que optaram por responder as perguntas 

formuladas.”

4. A defesa desistiu das testemunhas Ernando Amorin da Silva, Carlos 

Eduardo Silva Moraes e Núbia Pereira da Silva, sem oposição do Ministério 

Público, o que HOMOLOGO.

3. Encerrada a instrução criminal, concedo as partes o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar memoriais escritos, iniciando pela acusação.

4. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69106 Nr: 2647-28.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 1. Declarada aberta a audiência, observadas as formalidades legais 

acima mencionadas e cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n.º 

11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007- CGJ, foram advertidas acerca da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio.

 2. Pelo MM Juiz foi dito: “Tomei o depoimento da testemunha Neide de 

Sousa Rocha Duarte.”

3. Saem os presentes intimados da audiência designada para o dia 

27/09/2018 as 10h30min na Comarca de Lago da Pedra/MA(Cód. 

392/2018) para oitiva da vítima e genitora.

4. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87061 Nr: 3667-49.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS, 

KAIQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 1. Declarada aberta a audiência, observadas as formalidades legais 

acima mencionadas e cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n.º 

11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007- CGJ, foram advertidas acerca da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio.

 2. Considerando que o representante da defensoria pública se encontra 

em gozo de licença prêmio e não houve designação de substituto para o 

núcleo da Comarca, nomeio em favor de Kaique Ferreira da Silva a Dra. 

Roselucia Rodrigues de Souza, sendo que o honorários serão fixados na 

sentença.

3. Pelo MM Juiz foi dito: “Procedi a oitiva da testemunha Antonio João da 

Silva Ribeiro e procedi ao interrogatório dos acusados, que optaram por 

responder as perguntas formuladas.”

4. Encerrada a instrução criminal, concedo as partes o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar memoriais escritos, iniciando pela acusação.

5. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76546 Nr: 327-34.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SILVA BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Declarada aberta a audiência, considerando que não há informações 

quanto o cumprimento da precatória expedida para intimação da parte 

autora, para o presente ato, restou prejudicado o ato.

2. Redesigno a audiência para o dia 11/10/2018 às 18h15min;

3. Intimem-se as partes e seus procuradores.

4. Expeça-se Carta Precatória para intimação pessoal do autor.

5. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36132 Nr: 2383-21.2008.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER HELLER, PAULO SÉRGIO 

MISSASSE, EBC Empresa Brasileira de Construções Ltda, HAMILON 

RODRIGUES DOMINGUES, EDIVALDO RIBEIRO GOMES, VANILZA RIBEIRO 

CHAGAS, KARINA GODOY HAWERROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, JOSÉ 

CARVALHO DUARTE - OAB:4.346-A, PAULO SERGIO MISSASSE - 

OAB:7649-MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:

 Indefiro o pedido de decretação de revelia do Município de Peixoto de 

Azevedo-MT, porque uma vez citado ainda não apresentou contestação, 

uma vez que não houve citação de todos os requeridos e há pedido de 

inclusão de sócios no polo passivo, por fim, verifica-se que houve 

alteração da administração municipal, razão que deverá ser intimado 

pessoalmente o novo Prefeito Municipal, para ciência da presente 

demanda.)Desta forma, defiro o pedido de inclusão no polo passivo de 

MARINA MORAES SILVA FIACADORI e RODRIGO MORAES FIACADORI, 

bem como, da extensão da tutela liminar deferida para indisponibilidade de 

bens nos termos da decisão de fls.161/168.Determino:I ) Remetam-se os 

autos ao Cartório Distribuidor para inclusão no polo passivo da 

demanda:MARINA MORAES SILVA FIACADORI, brasileira, solteiro, 

publicitária, RG nº1178378-8SSP/MT, CPF nº958.285.401-49, Rua 

Marechal Floriano Peixoto, nº861, apto.601, Edifício Meditarranne, Bairro 

Quilombo, Cuiabá-MT; RODRIGO MORAES FIACADORI brasileiro, solteiro, 

engenheiro civil, RG nº1342590-0-8SSP/MT, CPF nº998.455.551-87, Rua 

Alameda Louro Branco, nº187, Quadra 02, Lote 05, Condomínio Florais do 

Lago, Cuiabá-MT;II) Proceda-se a Sra. Gestora Judicial a alteração da 

capa dos autos;III) Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Cuiabá 

para citação dos Requeridos HAMILTON RODRIGUES DOMINGUES, 

MARINA MORAES SILVA FIACADORI e RODRIGO MORAES FIACADORI, 

encaminhando-se cópia da decisão de indisponibilidade de bens 

(fls.161/168);IV) Expeça-se mandado de intimação do Município de Peixoto 

de Azevedo-MT, na pessoa do atual Prefeito Municipal, para ciência do 

presente feito, sob pena de decretação de revelia;V) Expeçam-se ofícios 

aos Bancos e Registradores de Imóveis de Cuiabá-MT, quanto a decisão 

de indisponibilidade de bens de MARINA MORAES SILVA FIACADORI e 

RODRIGO MORAES F IACADORI  a té  o  l im i t e  de 

R$44.930,40;Cumpra-se.Peixoto de Azevedo-MT, 10 de agosto de 

2018.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000080-65.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 373,87; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 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: 

ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL 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 , 13 de agosto 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: 1000080-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000080-65.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 373,87; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 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: 

ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL 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 , 13 de agosto 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

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001003-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SILVERIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEOBEDISON RODRIGUES JUSTINIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001091-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

A. A. S. S. (REPRESENTADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico, que a Contestação de id. n. , foi 

apresentada tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora, 

para caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e Lacerda/MT, 

06 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Gestora 

Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000701-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001098-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ZILDETE VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico, que a Contestação de id. n. , foi 

apresentada tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora, 

para caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e Lacerda/MT, 

06 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Gestora 

Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000677-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000682-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BATISTA SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000857-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RYSDYK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para, caso queira, apresente impugnação. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Gestor(a) Judiciário(a) Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Av. Paraná 2598 - bairro São José - Pontes e Lacerda - 

CEP: 78250-000 TELEFONE: (65) 3266-8600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000570-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico, que a Contestação de id. n. , foi 

apresentada tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora, 

para caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e Lacerda/MT, 

06 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Gestora 

Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA POQUIVIQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLERES MONTEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000699-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ABREU MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA HENRIQUE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000829-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO CASTEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000803-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINHA PERINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, impulsiono o presente feito com o fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, apresente impugnação à mesma. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciária - Mat. 9895

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 1015-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DA SILVA, ELIANA VIANA DA SILVA, 

Zélia Gervasio da Silva, Maria da Penha da Silva, MIRALDO GOMES DE 

SOUZA, MILLENA GOMES DE SOUZA, Mislene Gomes Souza, REGINALDO 

ALVES MARQUES, SANDRA REGINA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José de Morais, Lenir Maria de Assis 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que a carta precatória foi devolvida sem cumprimento por falta de 

preparo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120497 Nr: 3771-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça de Ref. 124

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144392 Nr: 5436-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROLIM BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina 

e da jurisprudência apresentada e nos termos do art. 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial Condeno ao pagamento e custas e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, mas 

que por ora fica suspenso sua cobrança diante da gratuidade de Justiça. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando as baixas 

devidas e necessárias. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166686 Nr: 3495-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Horn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160346 Nr: 609-34.2018.811.0013

 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): Marcelo de Souza Jesus - ME, LUIZ CARLOS 

JAKITYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

mandado de certidão do oficial de justiça de Ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168280 Nr: 4261-59.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA

 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:

 Designo audiência para o dia 22/11/2018 às 15hs.. Intimem-se devendo 

apresentar as testemunhas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167264 Nr: 3762-75.2018.811.0013

 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: JOAO MOREIRA RODRIGUES

 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:

 Designo audiência para o dia 22/11/2018 às 14h30. Intimem-se devendo 

apresentar as testemunhas independente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86083 Nr: 3714-92.2013.811.0013

 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): Junio de Oliveira Cruz, Gilberto Santos Lima, 

Marcela Profeta Ribeiro Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick Silva Inoz 

de Almeida - OAB:7355-A/MT., FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Atenda-se ao Ministério Público (fls.453/454)

Designo audiência para oitiva da testemunha Bruno para o dia 18/10/2018 

às 14hs. Intimem-se. Oficie-se ao CDP de pontes e Lacerda para 

apresentação do preso. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 5329-49.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Marcondes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125366 Nr: 5979-62.2016.811.0013

 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: Pamella Roberta Zamboni Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:MT 3277 B, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:MT 3418 A

 Certifico para os fins de direito, que a parte autora foi intimada através de 

seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que 
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entender de direito, e até a presente data não manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135434 Nr: 1655-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, Clotildes 

Caetano da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora da juntada da carta precatória 

devolvida sem cumprimento por falta de pagamento de diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141408 Nr: 4209-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celia Regina do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135678 Nr: 1757-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO - FALECIDO, ISALTINA 

HENRIQUE RIBEIRO - FALECIDA, Este juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar os formais de partilha.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154456 Nr: 10150-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, Cpf: 

76180441120. 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: AGNA ALMEIDA OLIVEIRA, menor, nascida aos 

25.07.2002, representada por sua genitora OZILAINA LIMA DE ALMEIDA, 

brasileira, solteira, vendedora, RG n° 1254891-0 SSP/MT e CPF n° 

896296981-53, residente e domiciliada na Avenida Joaquim Gomes de 

Souza, nº 2865 – Jardim Aliança, no Município de Pontes e Lacerda/MT, 

por meio da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, vem 

respeitosamente, a presença de vossa excelência, propor AÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, 

solteiro, caminhoneiro, CPF nº 761.804.411-20, com endereço na Avenida 

Bom Jesus, nº 2864, Pontes e Lacerda, pelas seguintes razões: 1. Dos 

fatos O réu é pai da requerente e, separado de fato da representante da 

demandante, se recusa a prestar a assistência necessária para o 

sustento da autora, transferindo toda a responsabilidade para a genitora. 

O requerido trabalha como motorista de caminhão podendo, assim, 

contribuir com prestação equivalente a 42,68% do salário mínimo vigente, 

o que perfaz o valor atual de R$ 400,00, e mais 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extras tais como saúde e materiais escolares. 2. Do direito 

2.1 Do dever de prestar alimentos Na forma do art. 1.630 do Código Civil, 

os filhos menores estão submetidos ao Poder Familiar, a ser exercido 

pelos pais. Tal poder é um munus que impõe ao seu titular, dentre outros 

deveres, o de dirigir a criação e educação do menor (art. 1.634, I, CC). 

Para o atendimento do dever de direção da criação da menor, devem os 

pais atuarem em todos os aspectos relevantes de formação, inclusive no 

da garantia das condições econômicas para desenvolvimento da infante. 

Justamente por isso que, nos casos em que a guarda da filha está sendo 

exercida de maneira unilateral por um dos pais, cabe ao outro contribuir 

com prestação alimentar periódica, não se eximindo da responsabilidade 

decorrente do poder familiar. Assim, garante o Código Civil, em seus arts. 

1.694, caput, e 1.696, o direito de o filho exigir a prestação alimentar do pai 

que voluntariamente não a atende. Inclusive, todos os direitos 

resguardados à criança devem ser tratados dentro de uma ideologia de 

prioridade absoluta e máxima proteção, tanto que o texto constitucional, 

em seu art. 227, dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”. Seguindo a linha da Constituição, o estatuto da criança e do 

adolescente reitera, em seus arts. 4º e 6°, que “na interpretação desta Lei 

levar-se ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do 

bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento“, 

o que revela a importância da prestação alimentar com forma de preservar 

a integridade física e psíquica do alimentário. Deste modo, não podem os 

pais se eximir das responsabilidades inerentes ao poder familiar, sob pena 

de ofender a fórmula constitucional da dignidade humana, constante no 

art.1°, III, da CF/88, como fundamento da República Federativa do Brasil e 

de deixar de cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar. 2.2 

Estabelecimento do quantum – inversão do ônus da prova Uma vez 

delimitado o dever alimentar, resta estabelecer o quantum da prestação, 

que será encontrado com base no binômio necessidade da infante e 

possibilidade do genitor. Como a autora é adolescente, sua necessidade é 

presumida, sendo situação de alimentos obrigatórios estabelecidos em 

razão do poder familiar. Em linguagem clara, a obrigação alimentícia ou 

obrigação de sustento (de manutenção) consiste na fixação de alimentos 

com base no poder familiar imposto, de maneira irrestrita, aos pais 

(biológicos ou afetivos). Naturalmente, como se funda no poder familiar, é 

ilimitada. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito 

Civil, v. 6, p. 784. Juspodivm: 2012) Já a possibilidade do réu é patente. 

Trata-se de pessoa maior e capaz, inserida no mercado de trabalho 

exercendo profissão de caminhoneiro. Ademais, importante observar que 

quanto à prova das condições do requerido, apesar de se tratar de fato 

constitutivo do direito da autora, deve ser adotada a teoria dinâmica de 

distribuição do ônus da prova, impondo ao próprio réu demonstrar nos 

autos suas condições. O CPC, em seu art. 373, §1º, aduz: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: (...) § 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. Pelo texto normativo é possível 

perceber que o juízo tem autorização para alterar o responsável pela 

produção da prova quando ficar demonstrado que a parte contrária teria 

maior facilidade de demonstrar os fatos. Comentando tal dispositivo, a 

doutrina: Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova 

quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção da prova do 

fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a 

outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova feita pelo juiz visa à 

concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre aquele que, no 
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caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. (Fredie Didier 

Jr. et al. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, p. 128. Juspodivm: 2015) 

Nota-se que a situação é de aplicação do princípio da cooperação no 

âmbito do direito probatório. Uma vez que o processo estabelece uma 

comunidade de trabalho entre as partes e o Estado-Juiz, percebendo este 

último que a demonstração de um fato é de extrema facilidade para uma 

das partes, poderá determinar que ela o faça, ainda que, originariamente, 

o ônus não fosse dessa parte. No caso dos autos, patente é que a 

demonstração da renda do requerido por ele mesmo é de extrema 

facilidade, sendo que a inversão do ônus da prova se mostra, como visto, 

totalmente cabível. Logo, considerando as condições narradas, deve a 

fixação ser de 42,68% dos seus rendimentos, o que perfaz o valor atual 

de R$ 400,00 e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras tais 

como saúde e materiais escolares. 2.3 Da tutela antecipada A antecipação 

dos efeitos da tutela, nas ações de alimentos intentadas com base no 

poder familiar, segue regra própria trazida pelo art. 4º, caput, da Lei 

5.478/68: Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo 

alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor 

expressamente declarar que deles não necessita. Pelo dispositivo 

transcrito é possível concluir que nas ações de alimentos o periculum é 

presumido, cabendo a parte demonstrar, apenas a probabilidade do direito. 

E tal probabilidade deve ser demonstrada através de documento que 

permita concluir pela existência do poder familiar alegado. No caso, há 

prova documental da existência de poder familiar do réu em face da 

autora, consistente na certidão de nascimento anexa a esta petição inicial. 

Assim, preenchido o requisito legal, a prestação alimentar deve ser fixado 

in limine litis, garantindo a autora que já tenha garantida sua subsistência 

no curso da relação processual. 3. Do pedido -Ante o exposto requer: a) o 

recebimento desta petição, com a fixação imediata de prestação alimentar 

em favor da autora, no quantum de 42,68% do salário mínimo, na forma do 

art. 4º, caput, da Lei de alimentos; b) a citação do réu para que apresente 

resposta no prazo legal ou reste inerte e sofra as consequências do não 

atendimento de tal ônus; c) a inversão do ônus da prova, na forma do art. 

373, §1º, do CPC, determinando-se ao réu que faça prova de seus 

rendimentos; d) a procedência do pedido para que seja o réu condenado a 

prestar os alimentos, confirmando a tutela antecipada deferida, no valor de 

42,68% do salário mínimo, o que perfaz atualmente o valor de R$ 400,00, 

mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras tais como saúde e 

materiais escolares; e) a intimação do Ministério Público para atuar no feito 

(art. 178, II do CPC); f) condenação do réu nos honorários advocatícios 

(art. 85, caput, do CPC) e custas processuais (art. 82, §2º, CPC); g) a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter a requerente 

condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo do 

próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da declaração de 

hipossuficência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, §3º, 

ambos do CPC. Protesta provar os fatos narrados pelos meios de provas 

previstos ou não vedados em lei. Dá-se à causa o valor de R$ 4.800,00. 

Nestes termos pede deferimento. Pontes e Lacerda, 14 de outubro de 

2017. _ RICARDO MORARI PEREIRA Defensor Público

Despacho/Decisão: Desentranhe-se o termo de audiência, tendo em vista 

que não se trata do presente feito. Cite-se por edital.

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 de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122352 Nr: 4614-70.2016.811.0013

 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: ESTHER ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ CORDEIRO DE SOUZA, LEONIDIO 

RICARDO DE SOUZA, VERA LÚCIA CORDEIRO DE SOUZA, JOÃO PEREIRA 

DE SOUZA, LEONIDAS DINIZ JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIDAS DINIZ JOSÉ. 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: ESTHER ALVES FERNANDES, brasileira, divorciada, do 

lar, inscrito(a) na Cédula de Identidade RG nº 0706704-6 SEJSP/MT e CPF 

nº 770.788.611-91, residente e domiciliado(a) à Rua 02, nº 267, Bairro 

Jardim União, em Pontes e Lacerda/MT, com o telefone nº (65) 

99661-6600, não possuidora de endereço eletrônico, por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com endereço 

constante no rodapé desta petição, onde recebe pessoalmente suas 

intimações, presentada pelo Defensor Público abaixo firmado, vem à 

presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE USUCAPIÃO em face 

MARIA JOSÉ CORDEIRO DE SOUZA, brasileira, do lar, inscrito(a) na 

Cédula de Identidade RG nº 429686 SSP/MT e CPF desconhecido, 

residente e domiciliado(a) à Rua Ciriaco Cândia, nº 554, Bairro Carumbé, 

em Cuiabá/MT, e seu esposo LEONIDIO RICARDO DE SOUZA, brasileiro, 

lavrador, inscrito(a) na Cédula de Identidade RG nº 136150 SSP/MT e CPF 

nº 867.102.811-91, residente e domiciliado(a) à Rua Graúna, nº 262, 

Bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT; VERA LÚCIA 

CORDEIRO DE SOUZA, brasileira, casada, do lar, inscrito(a) na Cédula de 

Identidade RG nº 0424320-0 SEJSP/MT e CPF 005.903.92131, e seu 

esposo JOÃO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, comerciante, inscrito(a) na 

Cédula de Identidade RG nº 310144 SSP/MT e CPF nº 275.072.111-34, 

residente(s) e domiciliado(a/s) à Avenida Mato Grosso, nº 1354, Centro, 

em Pontes e Lacerda/MT; LEONIDAS DINIZ JOSÉ, brasileiro, inscrito(a) na 

Cédula de Identidade RG e CPF desconhecidos, residente e domiciliado em 

local incerto e não sabido, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir 

aduzidas: 1. DOS FATOS: A requerente adquiriu direitos hereditários dos 

requeridos, deixados por ocasião do falecimento de FRANCISCO 

VENÂNCIO SILVA e ERONDINA MARIA CORDEIRO DA SILVA (conf. 

documentos anexos), referente ao o imóvel usucapiendo, localizado na 

Avenida Municipal, nº 1439, Centro, Quadra 073, Lote 03 (conf. 

documentos anexos), por meio de escritura pública lavrada em data de 20 

de fevereiro de 2001 (documento anexo). Com a lavratura da referida 

escritura pública, a requerida entrou na posse do imóvel em tela e nele 

permanece até a presente data, possuindo-o, portanto, por mais de 15 

(quinze) anos ininterruptos, sem contestação nem oposição, como seu, ou 

seja, com “animus domini”. Contudo, de acordo com o que consta da 

cláusula 4ª de referida escritura pública: QUE, por esta cláusula e na 

melhor forma de direito, e sob as penas da lei, os outorgantes cedentes 

ressalvam os direitos sobre esta cessão que cabem ao também herdeiro 

LEONIDAS DINIZ JOSÉ, o qual encontra-se desaparecido há mais de 32 

(trinta e dois) anos, em lugar incerto e não sabido, obrigando-se pela 

prestação de contas que se fizer necessário, que seja em Juízo ou fora 

dele Insta salientar que o requerido LEONIDAS DINIZ JOSÉ está 

desaparecido por mais de 47 (quarenta e sete) anos, não restando à 

requerente senão valer-se da presente ação, a fim de que adquira, 

efetivamente, o domínio do imóvel que possui pelo tempo acima 

mencionado. O imóvel usucapiendo tem 728.50m² (setecentos e vinte e 

oito vírgula cinquenta metros quadrados), conforme figura sua descrição 

na planta de localização, situação e baixa (documento anexo). O imóvel, 

objeto desta ação, confronta-se com os seguintes imóveis: • Com o imóvel 

da Sra. LIRIETY, brasileira, inscrita na Cédula de Identidade RG e CPF 

desconhecidos, residente e domiciliada à Avenida Municipal, nº 1444, 

Bairro Centro (casa do lado esquerdo da autora), em Pontes e 

Lacerda/MT; • Com o imóvel do Sr. OSVANDO TEOTONIO DA SILVA, 

brasileiro, inscrito na Cédula de Identidade RG e CPF desconhecidos 

residentes e domiciliados à Avenida Municipal, Bairro centro (casa de 

frente a da autora), em Pontes e Lacerda, telefone: 99618-3298. • Com o 

imóvel do Sr. EDSON MARIANO, brasileiro, inscrito na Cédula de Identidade 

RG e CPF desconhecidos residentes e domiciliados à Avenida Municipal, 

Bairro centro (casa do lado direito da autora), em Pontes e Lacerda, 

telefone: 99807-7788. Embora a autora tivesse, e tenha até a presente 

data, a posse inquestionável do bem, tendo-o como sendo seu, não houve 

a transferência do bem para o seu nome em razão da ausência do 
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requerido Leônidas Diniz José. Outrossim, resta esclarecer que aludido 

bem imóvel não foi levado a inventário até a presente data, conforme se 

comprova pela certidão anexa. A requerente jamais sofreu qualquer tipo 

de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja acerca 

da posse do imóvel em tela, sendo a sua posse, portanto, mansa, pacífica 

e ininterrupta durante todo esse tempo. Dessa forma, diante de todo o 

exposto, verifica-se que estão presentes todos os requisitos legais 

exigidos para a usucapião. 2. DO DIREITO: De início, impende ressaltar 

que, pela situação fática descrita anteriormente, percebe-se que ela se 

amolda à hipótese de usucapião extraordinária, regulamentada pelo artigo 

1.238 do CC/02, “in verbis”: Art. 1238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. A usucapião é uma modalidade de 

aquisição da propriedade, caracterizada pela prescrição aquisitiva e que, 

dentre outros requisitos, há o transcurso do prazo da posse “ad 

usucapionem”. Portanto, o preenchimento de todos os requisitos, que são 

a posse ininterrupta e sem oposição durante certo lapso de tempo, deve, 

necessariamente, anteceder à propositura da ação. Desta feita, atendidos 

os mencionados requisitos, gera o efeito de produzir o direito subjetivo à 

parte usucapiente, cabendo à sentença declarar a relação jurídica 

originada, pois já possuidora do direito material, retroagindo seus efeitos 

ao momento do fato configurador do direito. Desse modo, por ser a ação 

de usucapião tipicamente declaratória, e estando o(a/s) requerente(s) na 

posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo há 

aproximadamente 15 (quinze) anos, percebe-se que ele(a/s) 

perfez(perfizeram) o prazo exigido pela Lei Civil, devendo a sentença 

declarar a propriedade do(a/s) requerente(s), determinando-se a sua 

transcrição no registro de imóveis. Portanto, satisfeito o requisito legal 

para aquisição da propriedade com base na usucapião extraordinária, é 

de rigor a procedência da ação. 3) DO PEDIDO: Ante o exposto, requer: 

3.1) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1060/50; 3.2) A citação dos confinantes e, ainda, na forma do art. 246, 

inciso IV, do NCPC, a citação por edital dos réus incertos e dos eventuais 

interessados, para, querendo, se manifestarem no feito; 3.3) A intimação 

pela via postal dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, a fim de que manifestem interesse na causa; 3.4) 

Que, ao final, seja o pedido julgado procedente, declarando-se, por 

sentença, o domínio da parte autora sobre o imóvel usucapiendo, qual 

seja, o terreno situado à Rua Avenida Municipal, nº 1439, Centro, com 

área de 728.50m² (setecentos e vinte e oito vírgula cinquenta metros 

quadrados). 3.5) A condenação da pessoa que vier a contestar a 

presente ação nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 

sucumbência, sendo este último em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, mediante depósito no Banco do Brasil 

agência nº 3834-2, conta corrente nº 1.041.050-3; 3.6) A intimação 

pessoal da Defensoria pública conforme previsão legal (artigo 128, inciso 

I, da Lei Complementar n.º 080/94; art. 5º da Lei Complementar n.º 146/03 

e art. 5º, parágrafo 5º, da Lei n.º 1060/50); 3.7) Provar suas 

argumentações fáticas pela produção de todos os meios de prova em 

Direito admitidos, em especial, a prova documental, testemunhal, pericial 

etc., protestando pela produção das demais provas que Vossa Excelência 

entender necessárias ao julgamento procedente do pedido. Atribui-se à 

causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Despacho/Decisão: 1. Concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos 

da Lei 1060/50;2. Cite-se os confinantes do imóvel usucapiendo.3. Cite-se, 

por edital, dos réus incertos e dos eventuais interessados, nos termos do 

art. 246, inciso IV, do NCPC;4. Intime-se, pela via postal, os representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, a fim de que 

manifestem interesse na causa;

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 de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65024 Nr: 1067-61.2012.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHSA, Luciana Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Candido de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 86/87. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125366 Nr: 5979-62.2016.811.0013

 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: Pamella Roberta Zamboni Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:MT 3277 B, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:MT 3418 A

 Publique-se no DJE a intimação para o causídico do autor, Dr. Paulo 

Rogério de Souza e Silva (OAB/MT 20.236).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128174 Nr: 7267-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Pontes e 

Lacerda - MT., REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877, Artur Garrastazu Gomes-Ferreira - 

OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição de ref. 96. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138764 Nr: 3138-60.2017.811.0013

 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: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO (FESSPEMT), Paulo Cezar de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., José 

Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.336

 Trata-se de mandado de segurança ajuizado pela FEDERAÇÃO DOS 

SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSPEMT) em face de MUNICÍPIO DE 

CONQUISTA DO OESTE, bem como seu Ilustríssimo Senhor Prefeito de 

Conquista do Oeste – MT o senhor: José Carlos de Oliveira.

Em síntese, alega que: “A Impetrante satisfez o requisito da unicidade, 

conforme publicação do Diário Oficial da União n. 133 do dia 13 de Julho 

de 2016, seção 1, pagina 43, conforme certidão do Ministério do Trabalho 

em Anexo, conseqüentemente vindo a ser conferido o seu registro 

sindical (doc em anexo). Contudo, a Impetrante vem promovendo a 

notificação do Impetrado, bem como publicou em jornal de grande 

circulação nos dias 24 de Fevereiro do ano de 2017 no jornal IOMAT 

(Jornal de Grande Circulação do Estado de Mato Grosso) e no dia 27 de 

Fevereiro de 2017 no Jornal Gazeta (Jornal de Grande Circulação também 

do Estado de Mato Grosso), bem como no DOU de nº 26.971 pagina 81 

neste dia 02/03/2017 (em anexo) tudo no sentido de dar publicidade 

quanto ao recolhimento da contribuição sindical do ano de 2017. Cumpre 

dizer que tal mandamus se faz necessários m razão deste impetrante ser 

entidade sindical nova e anteriore as contribuições estavam sendo 

repassadas a entidades que hoje não são mais especificas e houve a 

criação de deste sindicato impetrante e passou a ter os direitos e plena 

eficácia destes direitos no dia 13 de Julho de 2016 e mesmo com 

impugnação de terceiro o MTE (doc em anexo) mesmo assim, foi deferido 

o registro sindical (em anexo certidão, ata e estatuto)”.

Ao final requer: “A procedência dos Pedidos invocados no presente 

“Writ”, confirmando em definitivo a liminar anteriormente concedida, 

devendo então a referida decisão que determina o desconto e repasse, e 

o impedimento de repassar quaisquer valores para a qualquer 

Federação/entidade sindical de 2º grau, a título de contribuição sindical, 

em razão da sua ilegitimidade tornar-se-á definitiva.;”.

O Município apresentou informações.

Relatei, decido.

Analisando os autos observa-se que é necessária uma dilação probatória, 

vez que o autor não junta aos autos nenhuma prova pré-constituída.

 Em razão disso, não há liquidez e certeza do direito.

Neste sentido: “TRIBUTÁRIO. AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. 

DECRETOS 97945/89 E 429/92. ISENÇÃO. - A ISENÇÃO DO AFRMM, IN 

CASU, DEPENDIA DO PEDIDO QUE DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADO AO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIARIOS - DNTA, 

HOJE VINCULADO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS 

COMUNICAÇÕES. - O NÃO ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO CONFIGURA A 

IMPETRAÇÃO CONTRA A LEI EM TESE, FACE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. - APELO IMPROVIDO”. (TRF-5 - 

AMS: 26822 AL 93.05.13579-0, Relator: Desembargador Federal 

Francisco Falcão, Data de Julgamento: 17/06/1993, Primeira Turma, Data 

de Publicação: DJ DATA-29/10/1993 PÁGINA-46201)

Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos 

do art. 485, VI do NCPC, diante da inadequação de mandado de 

segurança, pela falta de provas pré-constituídas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Sem custas.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9837 Nr: 14-80.1991.811.0013

 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: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

‘a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Vistos.

Intime-se o autor para que informe em cinco dias se tem interesse em 

realizar audiência de mediação.

Caso positivo, encaminhem-se ao Núcleo de Mediação para designar 

audiência.

Caso negativo, cite-se para que apresente contestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50083 Nr: 1379-42.2009.811.0013

 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: Joaquim de Araujo, Jackeline Oliveira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ceila Santos Oliveira, Francisco 

Rodrigues Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

o formal de partilha apresentado através do esboço de fls. 11, destes 

autos de inventário de bens deixados por falecimento de Celia Santos de 

Oliveira, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Expeçam-se formais e, a seguir, arquive-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94780 Nr: 5551-51.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu a restabelecer o benefício 

de auxílio doença ao autor, a partir da data da cessação, o que se deu 

primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, condenado 

ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por invalidez a partir da 
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data da realização do laudo pericial. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo observar para tanto o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000650-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000650-81.2018.8.11.0013. AUTOR: 

TECIDOS TITA LTDA RÉU: HERCULES SILVA OLIVEIRA Vistos. 

Considerando o equívoco constatado nos autos, REVOGO o despacho de 

id. 13244176, tornando sem efeito. Por outro lado, a pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 19 de outubro de 

2018, às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado de 

pagamento que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos à ação monitória será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Anote-se, ainda, no mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na 

hipótese de não haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não 

sendo ofertado embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde já FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de julho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE VEICULOS BATIDOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY JUNQUEIRA CASTRO OAB - GO38150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER COSTA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000667-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

OESTE VEICULOS BATIDOS LTDA - ME RÉU: WAGNER COSTA NOGUEIRA 

Vistos. OESTE VEÍCULOS BATIDOS EIRELI - ME, qualificado nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra WAGNER COSTA NOGUEIRA. Narra o 

autor que é revendedor de veículos e, nessa qualidade, vendeu ao réu a 

caminhonete MMC/L200 Triton, ano/modelo: 2015/2015, preta, Placa 

PQB-8990. Em pagamento, o réu entregou ao autor uma caminhonete Ford 

Ranger, 2012, Flex, preta, comprometendo-se, ainda, a pagar R$ 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em parcelas para 30 (trinta) e 60 

(sessenta) dias após a compra. Diante da inadimplência contratual, o autor 

efetuou diligências, vindo a descobrir que a caminhonete vendida ao réu 

encontra-se apreendido na Delegacia da Comarca de Vilhena-RO, ainda 

registrado em nome da proprietária anterior. Portanto, requer a rescisão 

contratual, sem prejuízo da concessão liminar de tutela antecipada, a fim 

de que o autor seja autorizado a retirar a caminhonete MMC/L200 Triton, 

ano/modelo: 2015/2015, preta, Placa PQB-8990, do pátio da Delegacia, 

mediante depósito. Juntou documentos nas folhas retro. Após a conclusão 

dos autos, este juízo determinou ao autor o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, sendo cumprida a ordem tempestivamente. E 

os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 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 

probabilidade do direito exsurge na medida em que é demonstrada a 

existência de elementos suficientes que possam evidenciar o alegado, a 

fim de se conceder o pleito. Entretanto, o autor não se desincumbiu de 

demonstrar, ao menos de plano, os fatos alegados na exordial. Inexistem 

evidências, ainda que sumariamente, acerca da permanência do veículo 

no pátio da Delegacia de Polícia da Comarca de Vilhena/RO. Por outro lado, 

não há nenhum documento elucidativo que indique a suposta deterioração 

do veículo automotor. Com efeito, a ausência do pressuposto necessário à 

concessão do pleito, acarreta o indeferimento da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada requerida na petição inicial. Por fim, 

ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulada na peça de 

ingresso. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE. Antes 

de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 
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nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 30 de outubro de 

2018, às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão. 

Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que 

compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de julho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000655-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000655-06.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: NEIMAR 

APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME Vistos. RECEBO a petição de 

id. 13539485 como emenda da inicial. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 30 de outubro de 2018, às 14h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado de pagamento que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de embargos à ação monitória será contado a 

partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Anote-se, ainda, no mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 

1°, do NCPC) e, na hipótese de não haver cumprimento espontâneo da 

obrigação ou não sendo ofertado embargos à ação monitória, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 702 do 

NCPC). Desde já FIXO os honorários advocatícios em favor do (s) patrono 

(s) da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído 

à causa (art. 701 do NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a 

obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em 

idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e comprove o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá o réu requerer o parcelamento do 

restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, hipótese que 

importará em renúncia ao direito de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, 

c/c art. 916, “caput” e §6º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 30 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001398-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARDOSO BROCHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SILVA (REQUERIDO)

SIDNEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001398-16.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VANDERLEI CARDOSO BROCHADO REQUERIDO: SIDNEI 

DOS SANTOS, TEREZA SILVA Vistos. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do NCPC. De outro vértice, 

antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 01 de novembro de 

2018, às 16h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerida da presente decisão, por meio de carta guarnecida com aviso 

de recebimento (súmula 410 do STJ), bem como para que compareça à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105251 Nr: 4245-13.2015.811.0013

 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: APARECIDA NARCISO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que ambas as partes foram intimadas e não manifestaram 

(fl. 116), 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.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163950 Nr: 2138-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta 

por SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA contra ÂNGELA FELIX DA 

SILVA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 39, o autor requereu a extinção do 

processo, tendo em vista a composição amigável realizada entre as 

partes.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 39 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento nos arts. 485, VIII, e 775, “caput”, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da inexistência da 

triangularização processual.

 Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103173 Nr: 3401-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 131/133, uma vez que a consulta ao Sistema 

Bacenjud já fora realizada às fls. 114/117, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome do executado, além de que a 

exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao 

executado no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126570 Nr: 6503-59.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar de Carvalho Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta pelo COMERCIAL DE 

TECIDOS FELISBERTO LTDA – ME contra GILMAR DE CARVALHO 

NOGUEIRA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 369/371 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 370 [Cláusula nona].

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Nos termos da legislação vigente, em cumprimento ao provimento 56/2007 

CGJ, procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seus 

advogados, a cumprir a sentença/acórdão, em 15 (quinze) dias, ficando 

ciente, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre 

o valor da execução (art. 523, § 1º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105674 Nr: 4425-29.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, até a presente data não consta 

comprovante da distribuição da Carta Precatória de fls. 67. Sendo assim, 

em cumprimento ao provimento 56/2007 CGJ, procederemos a intimação 

do advogado, para que no prazo de 10 dias proceda a devida 

comprovação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147119 Nr: 6638-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: José Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, DETRAN - 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Corrêa do Espírito Santo - OAB:OAB/MT14.133

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138292 Nr: 2992-19.2017.811.0013

 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: Bento Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105027 Nr: 4158-57.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

250/255 (ref. 79), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte ré, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 10086-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 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.66 dos autos, 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112288 Nr: 987-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.S. dos Santos-ME, Ricardo Cosme Silva 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/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.179 dos autos, 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, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001604-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOAQUIM NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDELICE PEREIRA BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001604-30.2018.8.11.0013. AUTOR: 

VALDECI JOAQUIM NUNES. RÉU: VANDELICE PEREIRA BISPO Vistos. Ante 

as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Analisando o teor das razões iniciais, 

bem como os documentos que as instruem, não vislumbro por ora o 

atendimento dos requisitos ensejadores à concessão da tutela provisória 

de urgência, conforme pretendido pelo autor. Isto posto, pela ausência dos 

requisitos ensejadores ao seu deferimento, delineados no art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO por ora o pedido. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 16 de outubro de 

2018, às 17h00min. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 7 de agosto de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PETULLA CLRCK RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001209-38.2018.8.11.0013. AUTOR: 

PETULLA CLRCK RODRIGUES OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. PETULLA CLRCK RODRIGUES, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., também qualificada na inicial. 

Em suma, a autora informa que é titular do número (65) 99921-5962, sendo 
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que, a partir do mês de janeiro de 2018, percebeu uma cobrança indevida, 

ou seja, não contratada, no valor aproximado de R$ 7,90 (sete reais e 

noventa centavos) e R$ 0,87 (oitenta e sete centavos), relativos aos 

pacotes “vivo protege você” e, no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa 

e nove centavos), pelo pacote denominado “vivo sounds”. Diante disso, 

assevera que os descontos ocorrem quando a autora coloca créditos, 

portanto, entrou em contato com a operadora de telefonia para cancelar 

tais cobranças, entretanto, nada foi resolvido. Por fim, requereu a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para determinar 

que o seu se abstenha de continuar efetuando tais cobranças. Juntou 

documentos nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Do disposto no art. 300, “caput”, do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito 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 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 de dano e, até mesmo, ao resultado 

útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso 

haja um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica 

do pedido não se verifica no caso ora engendrado. A autora não trouxe 

elementos mínimos que comprovassem a suposta cobrança indevida. Por 

outro lado, não restou demonstrado, minimamente, o perigo de dano, o qual 

deveria decorrer do fato ora apresentado, portanto, restam ausentes os 

requisitos necessários estabelecidos pelo art. 300 do NCPC. Neste 

sentido: “AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM 

MÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.Verificada em sede de cognição sumária a 

ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da 

tutela antecipada recursal é medida que se impõe. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)” Ante o exposto, INDEFIRO 

O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

em favor da parte autora, nos termos do artigo 98, caput¸ do NCPC. Desde 

já, INVERTO o ônus da prova em desfavor da requerida, com suporte no 

art. 6º, VIII, do CDC. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, 

deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no 

sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de 

controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como 

mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, 

tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de 

Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam 

remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para 

que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde 

já, designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 15h00min. Na hipótese 

da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139089 Nr: 3289-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Visto em correição.

Considerando a juntada de cálculo de pena à ref. 28, ABRA-SE vista dos 

autos a i. Defesa do reeducando para que se manifeste.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 5510-21.2013.811.0013

 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): Jose Reginaldo de Oliveira Araújo, Kathiane 

Fernanda Bach, José Alexandre Araújo Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090, ELSON JOSE SOARES COELHO - OAB:8941/PA, Giovani 

Rodrigues Coladello - OAB:12684-B, Marcelo Liendro da S. Amaral 

- OAB:/PA/ 20.474, Mauro Marcio Dias da Cunha - OAB:5391/MT, Ralff 

Hoffmann - OAB:13128-B

 Em cumprimento Prov. 52/2007- CGJ/MT, abro vistas ao defesa técnica do 

réu para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça com 

relação a testemunhas ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS foi deprecado a 

Comarca de Novo Progressso (f. 2394) e aguarda-se devolução da 

mesma; testemunha RODRIGO SIQUEIRA PERETO e ELISANGELA ALVES 

DE LIMA: deprecado ao Juizo da Comarca de Altamira PA(fls. 2396) 

devolvida com CERTIDÃO NEGATIVA (fls. 2470/2477); LEONARDO DE 

SOUZA CAETANO: deprecado a Comarca de Dourados MS com 

CERTIDÃO POSITIVA (fls. 2414/2463)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139089 Nr: 3289-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentar manifestação acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94201 Nr: 5127-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Severiano Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos em correição e cooperação.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.
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DA AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 03/12/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164049 Nr: 2186-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Vistos, etc.

DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Considerando que houve decisão superveniente na Ação Penal, que 

revogou a prisão domiciliar outrora deferida à acusada, verifico que houve 

a perda superveniente do interesse no recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público, razão pela qual não o recebo.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando que já foi proposta a ação penal e que a decisão que 

decretou a prisão preventiva em unidade prisional feminina foi proferida na 

Ação Penal, determino que a Secretaria desentranhe o pedido de 

revogação e seus respectivos documentos, juntando-os na Ação Penal, e 

dando-se vista ao Ministério Público, pelo prazo legal.

Após, arquive-se este APF, pois atingida sua finalidade, trasladando-se as 

cópias essenciais para a ação penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162677 Nr: 1654-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Marcílio Eguez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yuri Silva Dias - OAB:16729-A

 Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO, com fundamento nos art. 118, 119 e 

120 do CPP.Determino que seja observado o disposto no art. 144-A do 

CPP, como forma de evitar o perecimento do bem no pátio da Delegacia. 

Comunique-se à Autoridade Policial.Publique-se e intime-se o patrono do 

terceiro interessado. Ciência ao Ministério Público.DO RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITOTrata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, irresignado com a decisão 

retro.As contrarrazões foram apresentadas pela defesa.Reexaminando 

decisão atacada, concluo que não deve ser modificada, pois entendo que 

seus fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho.Recebo o recurso, uma vez que tempestivo, e determino a 

elaboração dos autos em apartado, com o translado das peças apontadas 

como imprescindíveis pelas partes. Caso não tenham apontado as peças 

imprescindíveis, intimem-se Ministério Público e Defesa para, em 2 (dois) 

dias, assim o fazer.Apontadas as peças, promova-se o translado e 

remeta-se ao Tribunal para julgamento do recurso.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126346 Nr: 6418-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Elaine 

Freitas Guimarães Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Freitas Guimarães Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos em Correição.

Considerando que a mídia digital do interrogatório de Daniel Freitas 

Guimarães Teixeira não foi devidamente salva para posterior gravação e 

diante da sua imprescindibilidade para a apresentação dos memoriais 

finais por parte da i. Defesa e do Ministério Público, DESIGNO a data de 11 

de dezembro de 2018, às 16h15min para a continuação da Audiência de 

Instrução, com vistas a realização do interrogatório do acusado.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89616 Nr: 1424-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilson dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se o apenado acerca da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE e 

consequentemente da extinção do presente feito, com resolução do 

mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85435 Nr: 3021-11.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vicente dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se o apenado acerca da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE e 

consequentemente da extinção do presente feito, com resolução do 

mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 127059 Nr: 6771-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago de Amorim Lima, Luiz Carlos de Amorim 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...).ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho o decreto prisional por seus 

próprios fundamentos.Por fim, verifica-se a ausência de informação a 

respeito do cumprimento da Carta Precatória encaminhada à Comarca de 

Sapezal/MT, com a finalidade de ouvir o denunciado LUIZ CARLOS DE 

AMORIM LIMA (conforme termo de audiência de ref. 177), razão pela qual, 

DETERMINO o cumprimento das determinações retro.No mais, solicite 

informações à Comarca de Comodoro/MT, a respeito do cumprimento da 

Carta Precatória encaminhada àquela Comarca para inquirição da 

testemunha Gilson Silveira do Carmo.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se, às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-43.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente, declarando líquida a execução; 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro/RJ e, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-45.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010758-21.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO-OESTE COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SCHNEIDER & MEIRELLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto a 

certidão do oficial de justiça retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-14.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. R. FIDELIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN SUZAN FIUZA IWANKIW (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de dívida .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-80.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se no processo em 

05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000721-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno a 

parte requerente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da 

causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma 

base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da demandada. 

P.R.I. Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, 

após o trânsito em jugado, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de 10% sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010737-16.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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: 1000919-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ROLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Stephany Quintanilha da 

Silva o pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em 

favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de 

cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da demandada. 

Oficie-se à OAB-SP e OAB-MT, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a condenação, nos 

termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 406 de 633



AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por 

mais de 30 dias, em razão da inércia do requerente em dar 

prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do 

mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. R.Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA (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)

 

Intimar advogado das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MILTON GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno a parte requerente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre 

o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a 

mesma base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da 

demandada. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de 10% sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SANTANA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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)

 

Intimar advogado das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno, solidariamente, a parte requerente e o advogado Stephany 

Quintanilha da Silva o pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da 

causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma 

base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da demandada. 

Oficie-se à OAB-MT, com cópia da sentença e petição inicial, informando 

acerca do número de demandas promovidas pelo advogado nesta 

Comarca, até a presente data. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a condenação, nos 

termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA SILVA (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)

 

Intimar advogado das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "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: 1000663-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Considerando a competência territorial de Comodoro (Nova Lacerda), 

Julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art.51 da Lei 9.099/95. PRI. Arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de setembro de 2018, às 13h20min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 174331 Nr: 6552-32.2018.811.0013

 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): RONALDO RAMOS CARDOSO, R DO 

NASCIMENTO, TRANSPORTADORA NASCIMENTO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato Alves de 

Almeida - OAB:36104

 Intimação dos autores do fato para comparecerem a audiência preliminar 

designada para o dia 21 de agosto de 2018, às 16hs. Conforme fragmento 

da decisão judicial "Por derradeiro, designo audiência preliminar para o dia 
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21/08/2018 às 16hs. Intimem-se as partes físicas e pessoas jurídicas 

envolvidas na ocorrência."ADVERTÊNCIAS: Não comparecendo à 

audiência designada, poderá importar em oferecimento de denúncia e 

processo criminal. Ficando desde já advertido de que o mesmo deverá 

comparecer devidamente acompanhado de advogado para audiência (art. 

68 da lei 9.099/95).

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65161 Nr: 1363-12.2014.811.0014

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, efetuar o recolhimento das custas referente ao preparo da carta 

precatória para fins de cumprimento da decisão deferida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75877 Nr: 1448-90.2017.811.0014

 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: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 27/09/2018 às 14:25horas neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor competente 

para as devidas intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70594 Nr: 800-47.2016.811.0014

 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: Sonia Soares Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Queiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 11/09/2018 às 13:00horas neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor competente 

para as devidas intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28190 Nr: 696-65.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Sousa Shirato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da impugnação à 

penhora, em conformidade com o despacho de fls 171.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29920 Nr: 724-96.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivanilson Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254

 Código:

 DESPACHO

VISTO,

HOMOLOGO a desistência da oitiva da vítima pelo Ministério Público, 

formulado à fl. 237.

Assim, CERTIFIQUE-SE a secretaria a oitiva de todas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, bem como eventuais desistências.

Havendo a oitiva de todas e/ou desistências, DETERMINO a intimação para 

manifestarem se possuem interesse em alguma diligência, conforme 

preceitua o artigo 402 do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo requerimento de diligências pelas partes ENCERRO A 

INSTRUÇÃO, e determino vistas dos autos ao Parquet e, sucessivamente, 

à Defesa para a apresentação de memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, de acordo com o artigo 403, § 3º, do CPP.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 07 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29099 Nr: 1602-55.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Ferreira Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Código: 29099

DECISÃO

VISTO,

 Tendo em vista a mudança de endereço do réu PAULO HENRIQUE 

FEREIRA NORONHA, sem a devida comunicação ao juízo, encontrando-se 

em local incerto e não sabido apesar das inúmeras diligencias perpetradas 

a fim de localiza-lo, DECRETO A SUA REVELIA, nos termos do artigo 367 

do Código de Processo Penal.

Assim, vistas ao Ministério Público e após a Defesa, para apresentação de 

memorias finais no prazo de 05 (cinco) dias de acordo com o artigo 403 

§3º do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 07 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70666 Nr: 843-81.2016.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luan dos Anjos Lima, Maria Aparecida dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70666

DESPACHO

VISTO,

Ciente da juntada de fls. 41/44.

Intime-se a inventariante para que manifeste-se acerca dos pedidos 

contidos na petição de fls. 24/25, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada dos documentos requisitados, remetam-se os autos a 

Fazenda Pública Estadual para manifestar-se, conforme requerido.

Ademais, intime-se a inventariante para cientifica-la de que deverá 

informar a este Juízo a efetividade da venda do bem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78389 Nr: 331-30.2018.811.0014

 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: Adilson Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78389

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, em que ADILSON 

MARTINS FERERIRA pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores deixados pelo falecido Sr. DELFINO SILVÉRIO 

FERREIRA junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a inicial foi recebida. Certificou-se não haver inventario em 

andamento. O Banco do Brasil S/A informou haver valores na conta do de 

cujos. O Ministério Público informou não possuir interesse na causa.

 Pois bem.

CITEM-SE eventuais interessados, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 231 e 

232, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 06 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1324-78.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68309

DESPACHO

VISTO,

Cuida-se de ação de inventário, em que figura como ALEXANDRE NERI 

FRANCISCO PEREIRA e, como inventariado o ESPÓLIO DE AUGUSTO 

FRANCISCO PEREIRA.

Dessume-se dos autos que o inventariante fora intimado, por meio de seu 

advogado para dar regular andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de remoção. Ocorre que o causídico peticionou 

renunciando dos poderes a ele outorgados, sob o argumento de que o 

inventariante não lhe apresentou os documentos necessários. Deste 

modo, determinou-se que o causídico comprovasse a regular 

comunicação ao constituinte, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

112 do CPC, entretanto até a presente data não o fez. Em seguida, o nobre 

causídico substabeleceu seus poderes ao Dr. Marlon César Silva Moraes 

(fls. 27/28). Após, tentou-se a intimação pessoal do inventariante para 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção, no entanto ele não 

foi localizado.

POIS BEM.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que se faz necessária a 

intimação pessoal do inventariante para promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção.

Deste modo, determino a INTIMAÇÃO do causídico, Dr. Marlon César Silva 

Moraes, a quem foi substabelecido os poderes de representação, para 

que apresente endereço atualizado do inventariante, no prazo de 15 

(quinze) dias, já que de algum modo pode contata-lo.

 Apresentado o endereço, INTIME-SE pessoalmente o inventariante, 

cientificando-o da renúncia de seu advogado constituído, bem como para 

que, em 15 (quinze) dias, promova os atos e as diligências que lhe 

incumbir, consignando que sua omissão implicará na extinção do feito, 

com fundamento no art. 485, inc. III, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64955 Nr: 1232-37.2014.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Martins Bezerra Carvalho, Neusa Maria Carvalho 

Barbosa, José Serafim Bezerra Carvalho, Norma Maria Carvalho Ferreira, 

Maria Zoé Bezerra Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serafim Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Ferreira Lacerda - 

OAB:36.656, Neusa Maria Carvalho - OAB:177.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REMOVO do cargo de inventariante a Sra. NEUZA 

MARTINS BEZERRA CARVALHO, nomea64da, pois, para exercer o 

respectivo múnus a sucessora NEUSA MARIA CARVALHO BARBOSA, 

devidamente qualificada nos autos, o qual deverá prestar compromisso, 

em cinco (05) dias.Assim, INTIME-A para proceder no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.II – DA RENUNCIA TRANSLATIVA (...) Posto isso, 

DETERMINO seja a inventariante intimada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a renúncia, mediante escritura pública ou termo 

nos próprios autos, consoante disciplina do artigo 1.806, do Código Civil, 

sendo que, optando-se por fazê-la por meio de termo nos autos, deverá 

comparecer à secretaria desta vara para que, então, os respectivos 

termos sejam expedidos e imediatamente assinados pela meeira 

renunciante.III – DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃODEFIRO o pedido de 

prioridade na tramitação de todos os atos e diligências referente ao 

presente feito, conforme previsão do artigo 71, da Lei 10.741/2003, visto 

que a meeira trata-se de pessoa idosa, conforme documentação de fl. 13. 

Assim, observe a senhora Escrivã e o oficial encarregado do cumprimento 

do mandado, o disposto no art. 3°, incisos I e II e parágrafo único do 

Provimento n° 26/2008-CGJ. Anote-se, inclusive, identifique o presente 

feito com DUAS TARJAS AMARELAS em seu dorso, de maneira a 

evidenciar sua tramitação prioritária, bem com proceda-se alteração no 

Sistema Apolo.Por fim, exauridas todas as determinações, CONCLUSOS 

os autos para as deliberações finais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 06 de agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12664 Nr: 2921-73.2001.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louremberg Ribeiro Nunes Rocha, Rosemere de Souza 

Batista Nunes Rocha, Joaquim Nunes Rocha Filho, Sílvio Romero Ribeiro 

Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Luiz Roberto Resende da Cruz - 

OAB:5156/MT, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565, Thiago 

Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12664

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de inventário.

Às fls. 272/273 há pedido de habilitação de herdeiro, uma vez que 

ocorrido o óbito do então herdeiro Silvio Romero Ribeiro Nunes Rocha.

Recebo o pedido, nos termos do artigo 690 do CPC.

 CITE-SE o inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a habilitação, ficando neste período suspensa a ação.

Nada sendo oposto, DEFIRO o pedido de habilitação, restabeleço o curso 

processual e determino a retificação na capa dos autos.

Ainda, INTIME-SE o inventariante para que preste esclarecimentos acerca 

das questões suscitadas às fls. 278/279, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 07 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74839 Nr: 958-68.2017.811.0014

 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: Ricardo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Administradora de Consórcio 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 939-62.2017.811.0014

 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: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox., Soledade 

Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação ionterposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70811 Nr: 939-96.2016.811.0014

 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: JALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS, LAC, JMAR, ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contetsação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 665-35.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Jorge Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 Processo nº 665-35.2016.811.0014 (Código 70386)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: João Jorge Neto

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.05/06, 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 

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.27/28), 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), 1º de junho de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80208 Nr: 1119-44.2018.811.0014

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BRAM, 

Arielle Aparecida Rocha Aires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIOMAR SILVA MOREIRA, Rg: 

1277702-1, Filiação: Candido Alves Moreira e Geralda de Lourdes Silva 

Moreira, data de nascimento: 29/06/1981, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, serviços gerais/lavrador. 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: Conforme se evola dos documentos anexos, 

compareceu nesta Promotoria de Justiça, a adolescente Bárbara Rocha 

Aires Moreira, noticiando que não possui contato afetivo com seu genitor 
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biológico, reconhecendo afetivamente como pai o Sr. Denivan Ferreira dos 

Santos, vejamos: "(...) Que desde os quatro anos de idade, a declarante 

convive com seu padrasto Denivan Ferreira dos Santos. Que Denivan 

sempre a tratou com carinho e respeito. Que a declarante considera 

Denivan seu pai, pois o mesmo sempre a tratou como uma filha. Que 

deseja incluir o nome de seu padrasto Denivan Ferreira dos Santos em 

seu registro de nascimento. Que Denivan também deseja ter seu nome no 

registro de nascimento da declarante. Que a genitora da declarante 

concorda com a inclusão do nome de Denivan em sua certidão de 

nascimento. Que nunca conviveu com o pai biológico, sendo que o mesmo 

há muitos anos está em local incerto e não sabido. Que não possui 

nenhum vínculo afetivo com o pai biológico (...)". (Trecho do termos de 

declarações anexo). Desta feita, requereu a inclusão do padrasto afetivo 

no seu assentamento de registro civil. III. Do direito: Ab initio, vale ressaltar 

que a filiação é assegurada no Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA (art. 27) como um direito de caráter personalíssimo, imprescritível e 

indisponível. 0 Código Civil (art. 1.596) dispõe que os filhos havidos ou não 

na constância do casamento, poderão obter o reconhecimento de sua 

origem, tomando conhecimento de seus ascendentes, sua identidade 

pessoal, características e semelhanças genéticas, garantindo também no 

âmbito jurídico os fins sucessórios e de caráter alimentar. Portanto, o 

estabelecimento da filiação se perfaz pelo estado de filho quando da 

ocorrência de um fato natural, ou seja, pelo laço biológico. Contudo, o 

afeto também tem valor jurídico, decorrente da consagração de princípios 

constitucionais, onde a filiação é vista pelos seus valores culturais, 

sociais, morais e no conflito existente entre o fato e a lei, o afeto deve se 

sobrepor à mera presunção. A paternidade biológica passa a ter papel 

secundário, vindo a paternidade a existir não pelo fator biológico ou pela 

presunção da filiação, mas em decorrência da convivência afetiva, 

adaptando a norma positiva ao caso concreto, à realidade social. Os 

pressupostos imprescindíveis, caracterizadores da paternidade 

socioafetiva, para o professor Fachin2, revela-se no comportamento 

cotidiano, de forma sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços da 

paternidade, numa relação entre suposto pai e filho, o qual lhe empresta o 

nome de família e assim o trata perante a sociedade. Pai é aquele quem 

cuida, educa, alimenta, acompanha o desenvolvimento e a formação do 

filho, seja ele biológico, adotivo ou filho do coração. Logo a paternidade 

está direcionada a um vínculo de afeto, um ato de amor e desapego 

material. Ser pai, não é apenas possuir vínculo genérico com o filho, é 

estar presente no cotidiano, instruindo, amparando, dando amor, 

protegendo, educando, preservando os interesses e o bem estar social do 

filho. O artigo 22 do ECA, dispõe que: "aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais". Analisando o dispositivo, verifica-se, que a 

legislação previu as responsabilidades incumbidas aos pais, no entanto, 

deixou para doutrina dinamizar e especificar como se exercer esse dever, 

haja vista, que a essência de ser pai, como anteriormente mencionado, 

está além do dever material para com o filho. É, antes de tudo, amar, dar 

condições para que a criança desenvolva-se em um meio sadio, produtivo, 

harmonioso. In casu, verifica-se que a adolescente Bárbara Rocha Aires 

Moreira reconhece o vínculo biológico com o genitor Eliomar Silva Moreira, 

porém, aduz que não estabeleceu com o mesmo relações de afeto e 

proximidade emocional. Sendo que, de outra parte, desenvolveu em razão 

da convivência e da afinidade, estreita afetividade e profundo 

reconhecimento com a figura do padrasto.

Despacho/Decisão: “VISTO. De início, considerando que o denunciado 

encontra-se em local incerto e não sabido, CITE-O VIA EDITAL. Ademais, 

NOMEIO a advogada JENNYFER FERREIRA BATEMARQUE como curadora 

especial do mesmo, modo pelo qual fixo o valor de 04 (quatro) URH. Por 

conseguinte, DESIGNO audiência em continuação para colheita do 

depoimento pessoal da menor, bem como, do seu padastro Srº. Denivan 

Ferreira Dos Santos, para o dia 22/08/2018 às 14h00min (MT). Saem os 

presentes intimados e, ainda, a parte requerente se compromete em trazer 

sua filha e seu esposo, independentemente de intimação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 10 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28813 Nr: 1318-47.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, David Antonio Riva 

Viecili, Francielli Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

388,17 ( trezentos e oitenta e oito reais e dezesete centavos que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 92 Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 259,95 (duzentos e cincquenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 128,2 (cento e vinte e oito reais e 

vinte e dois centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77192 Nr: 2078-49.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 09/10/2018, às 13:30 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda remeto os autos ao setor competente para as intimação 

pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79165 Nr: 694-17.2018.811.0014

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Sophia Borges Farias, Pabulo Diego de 

Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20688/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 09/10/2018, às 13:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda remeto os autos ao setor competente para as intimação 

pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75912 Nr: 1464-44.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linaldo Tunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, tenho que razão assiste à exequente, motivo 

pelo qual DEFIRO o pedido formulado e DETERMINO o prosseguimento dos 

feitos executivos até seus ulteriores termos, unicamente em face do 

avalista LINALDO TUNES PEREIRA.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 23 de novembro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 824-85.2010.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDT, JBS, JMdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 824-85.2010.811.0014

ESPÉCIE: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Salvina Lourenço de Souza

PARTE REQUERIDA: Requeridos(a): Itamar Daud Trasi, e Joyce Barros 

Santos

 INTIMANDO(A, S): Requeridos(a): Itamar Daud Trasi, Cpf: 00527937100, 

Rg: 1900708-6 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua Alameda dos Cravos, Nº 21119, Bairro: Colina Verde, 

Cidade: Rondonópolis-MT, e Requerido(a): Joyce Barros Santos Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), frentista, Endereço: Rua K, Nº 42, Qda. 5, Bairro: 

Cidade de Deus I, Cidade: Rondonópolis-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos requeridos acima qualificados, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, §3º do 

provimento 31/2016-CGJ, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas o processuais no importe de R$260,03( duzentos 

e setenta reais e três centavos) nos termos da r. sentença de fl. 85/87 

Este valor deverá ser recolhido num único boleto descriminado o valor das 

custas processuais , sendo R$ 194,73 (cento e noventa e quatro reais e 

setenta e três centavos))e valor da taxa , qual seja R$ 65,30 (sessenta e 

ncinco reais e trinta centavos centavos), para o requerido Itamar Daud 

Trasi e efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de 

R$260,03( duzentos e setenta reais e três centavos) nos termos da r. 

sentença de fl. 85/87 Este valor deverá ser recolhido num único boleto 

descriminado o valor das custas processuais , sendo R$ 194,73 (cento e 

noventa e quatro reais e setenta e três centavos))e valor da taxa , qual 

seja R$ 65,30 (sessenta e ncinco reais e trinta centavos centavos), para 

o requerido Joyce Barros Santos. Ficam cientificados de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de .

 Eu, Salustiano Cândido Pereira Filho - Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, digitei.

 Poxoréu - MT, 12 de agosto de 2018.

Salustiano Cândido Pereira Filho

 Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 841-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bortolotte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTINA PORTO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 841-77.2017.811.0014, Protocolo 

74601, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74393 Nr: 744-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Oscar Alves da Silva Júnior - OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Ferreira Gomes Filho - 

OAB:12118

 Código 74393

VISTO,

 INTIME-SE, o advogado OSCAR ALVES DA SILVA - OAB/MT 18.917, para 

que este manifeste nos autos, apresentando a impugnação a contestação 

ofertada nos autos, sob pena de revogação e nomeação de novo dativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 08 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 778 Nr: 63-11.1997.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Silva Nery Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Processo nº63-11.1997.811.0014 (Código: 778)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de J. SILVA NERY OLVIEIRA, pessoa jurídica, em que 

a parte exequente pugna seja solicitado junto à Receita Federal o dossiê 

integrado da devedora fl.386.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a fazenda exequente não 

juntou ao feito resultado de buscas que eventualmente tenha realizado 

junto ao sistema Infoseg, e, quiçá, diligências empreendidas junto aos 

Cartórios de Registro de Imóveis neste Estado de Mato Grosso.

Desta feita, tem-se que a parte credora não demonstrou nos autos quais 

diligências realizou para fins de descobrir eventuais bens que o 

executado possui, obstando, portanto, que este juízo realize a busca 

pretendida, eis que tal providência é somente cabível quando esgotadas, 

comprovadamente, as diligências empreendidas pela parte interessada.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de fl. 386.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT 08 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 1289-26.2012.811.0014
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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: Maria Aparecida da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz André, Ezequiel de Tal, Francisco de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Código: 61606

VISTO,

Diante de petitório de fl. 177, declaro o requerido Luiz André intimado na 

pessoa do seu advogado, Álvaro Carvalho dos Santos, mormente porque 

a sentença prolatada não lhe traduzirá prejuízos.

 Por conseguinte, deixo de arbitrar honorários em favor do causídico, 

porquanto a intimação não lhe fará dispensar tempo para trabalho nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 08 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 40/2018-CNPAR

 A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a decisão exarada no processo n.° 201-90.2012.811.0033, 

Cód. 32014, em trâmite perante a Diretoria do Foro, que nomeou a 

servidora Silvana Farias Tartari para realização do levantamento dos 

valores constantes na conta n.10.778 – 6 – Agência 3628-5, concernente 

às diligências dos Oficiais de Justiça;

 Considerando o teor da certidão e os extratos anexos expedidos em 

06/08/2018 e a Portaria que atribui a competência para movimentação da 

referida conta às servidoras Zenaide da Silva Venancio e Silvana Farias 

Tartari;

 Considerando, ainda, o teor da Portaria n.º 34/2018 CNpar e a Portaria n.º 

37/2018 CNPar que revogou as Portaria n.º 07/2004-DF – referente a 

nomeação da servidora Zenaide Silva Venâncio – matrícula 8773 como 

Gerente Administrativa; Portaria n.° 009/2006 – nomeação como 

Coordenadora Administrativa e a Portaria n.°037/2007 relativamente à 

nomeação da servidora como Gestora Geral;

 Considerando , a decisão exarada no Processo Administrativo Disciplinar 

n.º 2162-56.2018.811.0033 – Cód 81417, onde determinou o imediato 

afastamento da servidora Zenaide Silva Venâncio do exercício de seu 

cargo;

 RESOLVE:

 ART. 1.º AFASTAR cautelarmente do exercício do cargo, por 60 dias, a 

contar da publicação desta Portaria, a servidora Zenaide Silva Venâncio - 

Técnica Judiciária -matrícula 8773, sem prejuízo de sua remuneração;

 Art. 2º - DETERMINAR: que a servidora fique à disposição da Comissão 

Constituída pela Portaria n.º 38/2018-CNPar;

 Art. 3.º - DETERMINAR:

 A extração de cópia desta Portaria e seu encaminhamento para ciência e 

adoção das medidas pertinentes:

 3.1) a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

 3.2) a Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 3.3) ao Departamento de Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e;

 3.4) ao Ministério Público Estadual desta Comarca de São José do Rio 

Claro para as providências que entender necessárias no que se refere ao 

âmbito penal e cível/administrativo.

 Art. 4º - Proceda-se às intimações necessárias.

 Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro, 10 de agosto de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito Diretora do Foro

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 39/2018-CNPAR

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando, ainda, o teor da Portaria n.º 34/2018 CNpar e a Portaria n.º 

37/2018 CNPar que revogou as Portaria n.º 07/2004-DF – referente a 

nomeação da servidora Zenaide Silva Venâncio – matrícula 8773 como 

Gerente Administrativa; Portaria n.° 009/2006 – nomeação como 

Coordenadora Administrativa e a Portaria n.°037/2007 relativamente à 

nomeação da servidora como Gestora Geral;

 Considerando , que o foi devolvido a Concessão de Adiantamento – CAD, 

não sendo possível fazer qualquer pagamento ou prestação de contas 

neste período;

 Considerando , que se faz necessária um levantamento do valor real das 

contas para pagar em nome do Fórum desta Comarca;

 RESOLVE:

 ART. 1.º NOMEAR a servidora LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS 

MARIANO – matrícula 4381 para fazer o levantamento do valor devendo 

juntar documentos probatórios das contas a pagar em nome do Fórum da 

Comarca de São José do Rio Claro-MT

 Art. 2º - Proceda-se às intimações necessárias.

 Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro, 10 de agosto de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 1726-44.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO 

RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1726-44.2011.811.0033

Cód. 30971

Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 73.

São José do Rio Claro – MT, 10 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 287-61.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO RICIARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por FLAVIO BOTINO RICIARDI – ME E OUTRO devendo a sentença 

permanecer da forma como foi proferida.Sem prejuízos, considerando a 

interposição de recurso de apelação intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal, remetendo os autos 

à superior instância, com as homenagens de estilo.Se necessário for, 

certifique-se, eventual decurso de prazo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 10 de agosto de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64455 Nr: 1387-12.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO CASAVECCHIA E CIA LTDA, 

LUIZ ROBERTO CASAVECHIA, CLAUDIO CESAR CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR KAUFFMAN - OAB:

 CERTIDÃO

Intimo a parte executada para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

penhora on-line realizada em suas aplicações financeiras.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16881 Nr: 96-89.2007.811.0033

 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: FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/MT

 Autos nº 96-89.2007.811.0033

Cód. 16881

Vistos.

Intime-se o requerido nos termos apresentados pela requerente na petição 

de fl. 301v, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para o atendimento 

do que fora solicitado.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 10 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30655 Nr: 1410-31.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, IRINEU 

SANCHES CAMPOS, TEREZA CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1410-31.2011.811.0033

Cód. 30655

Vistos.

Determino ao exequente que aporte aos autos o acordo mencionado à fl. 

132, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 10 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19318 Nr: 1091-05.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA TRAVAINA BRAZ - 

OAB:14906-B/MT

 Autos nº 1091-05.2007.811.0033

Cód. 19318

Vistos.

Suspendo, por hora, a ordem de realização de hasta pública, isso porque 

não consta nos presentes autos nenhum imóvel penhora, não obstante os 

pleitos formulados pelo exequente.

Dessa forma, para analisar os pedidos de penhora de imóvel formulado, 

determino que o exequente aporte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

matriculada atualizada do imóvel.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 10 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72789 Nr: 2457-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial confirmando a tutela 

antecipada concedida às fls. 31/32 para o fim de determinar a busca e 

apreensão do menor João Lucas Machado da Silva, o qual deverá ser 

entregue a sua genitora, ora requerente.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA esta fase procedimental, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São 

José do Rio Claro, 07 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14578 Nr: 3394-60.2005.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MILTON CARVALHO, 

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA 

BALTHAZAR DE ANDRADE GONÇALVES, PAULO FRANCO DE GODOY 

BELFORT, RENATA SANDOVAL GONÇALVES BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:6230/MT

 Visto,

Considerando que as partes não se opuseram em relação à restauração 

do segundo volume deste feito, mediante a impressão dos arquivos 

existente via sistema Apolo, já que embora intimados permaneceram em 

silêncio, conforme certificado às fls. 517/518, determino o regular 

prosseguimento do feito.

Assim, visando evitar eventual alegação de nulidade, considerando que 

restou findada a instrução, tendo os autores apresentado seus memoriais 

finais às fls. 455/461, determino sejam estes intimados para, se quiserem 

ratificarem o ato e/ou complementá-los, no prazo de 15 dias.

 Após, intimem-se os requeridos para apresentar seus memoriais, em 15 

(quinze) dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8226 Nr: 43-16.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQ. e AGRON. DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIEIRA & CIA LTDA, RODRIGO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Matéria de Imprensa para 

intimar a autora para fornecer os dados constantes do Ofício de fls. 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52508 Nr: 1818-51.2013.811.0033

 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: ELISEU ANTONINHO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, FAZENDA TATU JUPI, JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA, 

ZULMIRO BONAFE, LEANDRO TIAGO JAPANI, ESTÂNCIA SÃO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:13.390/MT, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Matéria de Imprensa para 

intimar a autora para fornecer os dados constantes do Ofício de fls. 207.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79080 Nr: 1112-92.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BOTTER VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, item 

11.1 – “c” (CNGC/MT, item 7.35.11 – “c”), impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o douto advogado do réu, Dr. José Maria Mariano, 

para que no prazo legal apresente Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62298 Nr: 263-91.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA DE IGREJA - 

OAB:OAB/MT 25183, JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - 

OAB:15530

 Tendo em vista a certidão negativa do oficial de justiça (fls. 

81),informando que o réu não encontra-se recolhido na cadeia de Nova 

Mutum-MT, intimo os patronos dos requeridos para que se manifestem no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15578 Nr: 695-62.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

manifestar-se acerca da penhora realizada em suas aplicações 

financeiras no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, MARCOS GATTASS - OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) da parte autora para manifestar-se no 

prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2260 Nr: 301-65.2000.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se acerca do laudo de avaliação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56988 Nr: 2343-96.2014.811.0033

 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: JOSÉ CARLOS GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA CELIA 

ALVES BRIANTE, LAELSON JURANDIR BRIANTE, ENIR COELHO BRIANTI, 

ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI, IZELIA TICIANELI, 

CESAR AUGUSTO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:OAB/MT 16.528, Nilson Balbino Vilela Junior - OAB:5982, 

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65945 Nr: 2247-13.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GALVÃO DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)
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CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 1886-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRICHI & GIMENEZ ME, MARIO AUGUSTO 

ENRICHI, CELI ARNALDO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 33445 Nr: 1635-17.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

apresentar manifestação no prazo legal, tendo em vista que a tentativa de 

penhora on-line restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 2653-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PRICILA ODY, NESTOR PEDRO ODY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

manifestar-se acerca da(s) correspondência(s) devolvida(s) no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 565-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO, ANTONIO ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

manifestar-se acerca do laudo de avaliação no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72301 Nr: 2303-12.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAOVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, pelas razões acima expostas e por não ser o 

procedimento adequado ao feito, INDEFIRO o pedido de prisão civil do 

executado.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se a exequente, através de seu advogado, via DJE, 

acerca da presente decisão, bem como para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca do bem penhorado à fl. 61, postulando o que 

entender de direito.b)Ciência ao Ministério Público.c)Após, conclusos.São 

José do Rio Claro, 13 de agosto de 2018.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68368 Nr: 28-90.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, ANILTON 

FRANCO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA LMG EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora (fl. 51) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda aos embargos de fls. 54/59, 

nos termos do art. 702, § 5º, do CPC.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

São José do Rio Claro, 13 de agosto de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50928 Nr: 26-62.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI, ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Ante o exposto, indefiro novo bloqueio e penhora on-line via 

BACENJUD formulado pela exequente às fls. 80/81.3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE a parte exequente, por 

meio de seus advogados constituídos, sobre o inteiro teor da presente 

decisão e também para indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de 

vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, conforme 

inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.b)Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31433 Nr: 2188-98.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR JOSÉ REDIVO, EDUARDO BALAROTTI, 

ELIANE BALAROTTI REDIVO, GERSILDE ZAFALON BALAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO E CONSEQUENTEMENTE OS 

RESPECTIVOS EMBARGOS, 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 ambos os feitos, 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2255 Nr: 296-43.2000.811.0033

 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): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA 

- OAB:20.495-A, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 3. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER a arguição de nulidade 

apresentada pelo executado.4. No tocante ao pedido de condenação do 

executado em litigância de má-fé, entendo que não se fazem presentes as 

hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil, especialmente 

por estar o devedor usufruindo o direito de alegar as matérias previstas 

em lei, a fim de realizar sua defesa.4. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a.Intimem-se as partes, por meio de seu advogado, via DJE, 

da presente decisão. b.Aguarde-se a disponibilização das datas para a 

realização da primeira e segunda praça.5. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29764 Nr: 511-33.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSÉ REDIVO, ELIANE BALAROTTI 

REDIVO, EDUARDO BALAROTTI, GERSILDE ZAFALON BALAROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT, JULYELSON AUGUSTO 

VITORASSI - OAB:14115-E/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:6.112-A/MT

 3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO E CONSEQUENTEMENTE OS 

RESPECTIVOS EMBARGOS, 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 ambos os feitos, 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 Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66808 Nr: 2742-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS, EDVAN MACHADO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Segunda Vara do Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 

27/11/2018 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78123 Nr: 692-87.2018.811.0033

 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: RDADS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca de fls. 22, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 2445-84.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DERCILIO GUESSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BOSSA 

GRASSANO - OAB:21151/PR, PATRÍCIA GRASSANO PEDALINO - 

OAB:16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar a complementação do pagamento de diligência 

de Oficial de Justiça, no valor de R$ 800,00 (oitocentos 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 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30539 Nr: 1294-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ADRIANA EBERHARDT, GERVASIO 

VINCK, SANDRA REGINA EBERHARDT FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM - OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos de fls. 165, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66808 Nr: 2742-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS, EDVAN MACHADO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 
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acusação de fls. 110/111 apresentada por FERNANDO DOS SANTOS e, 

inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 (vinte e sete) de 

novembro de 2018, às 16h30min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE o senhor oficial de justiça CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a retificação da certidão de fl. 

109, porque RONIEL DE SOUZA é pessoa estranha ao feito.

b) INTIME-SE os advogados subscritores da peça defensiva de fls. 

110/111, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração no feito.

c) RETIFIQUE-SE a capa dos autos e Sistema Apolo, fazendo-se constar o 

nome dos advogados do réu.

d) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) e 

a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia comuns com a 

defesa conforme resposta à acusação de fls. 110/111.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

e) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu FERNANDO DOS 

SANTOS, a saber, MAYCON GLEISON FURLAN e ANDERSON DE SOUZA.

f) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-35.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JC FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, manifestar-se sobre a 

penhora efetivada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-69.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ABLAIR ZANDONA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da pehora negativa, requerendo o que entender necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-06.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI FATIMA FRIGO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da penhora negativa, requerendo o que entender necessário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010074-12.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TRANALI MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR RUTH DETTKE (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da penhora negativa, requerendo o que entender necessário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-59.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALBERTO MAGRI BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre a 

penhora BACEN negativa, requerendo o que entender necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO FLORENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Em face a Carta Citação não ter atingido o objetivo, Intimo Vossa 

Excelência para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-41.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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)

 

PROCESSO Nº. 1000153-41.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE 

MARCOS DA SILVA MEDEIROS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Visto, Expeça-se 

alvará judicial do valor incontroverso em favor da parte autora, conforme 

conta bancária indicada no Id. 14463747. Ademais, tendo em vista a 

existência de valores remanescente informado pelo autor no Id. 14463747, 

intime-se o executado para que se manifeste no prazo legal. Após, 

concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de agosto de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56227 Nr: 2128-04.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HENRIQUE 

COQUEIRO DANIN - OAB:19931 -A/GO, ARMANDO ALVES FEITOSA - 

OAB:41.132/GO, BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - OAB:36.973, 

EURIPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8.314/GO, GUSTAVO MUNIZ 

FEITOSA - OAB:31342/GO, KALIANDRA ALVES FRANCHI - OAB:14527

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fls. 204/205, informando o pagamento do 

valor entabulado no acordo entre as partes, determino a certificação 

quanto à vinculação do valor depositado, e sendo positivo, defiro o pedido 

de fls. 206, devendo ser expedido o competente alvará de levantamento 

com base nos dados informados pelo causídico.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46411 Nr: 236-68.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52411 Nr: 2969-07.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Barbosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50291 Nr: 2273-68.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtini Transportes Rodoviários Ltda, Roland 

Trentini, Wilmar Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o recolhimento do preparo para expedição de carta precatória 

à Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46928 Nr: 494-78.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRIZIO TADEU SEVERO DOS 

SANTOS - OAB:7498

 Cód.46928

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45225 Nr: 1677-21.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Gomes Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA REI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:22773

 Cód.45225

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39572 Nr: 1083-41.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Servio Túlio de Barcelos - OAB:44.698 MG

 Cód.39572

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39393 Nr: 998-55.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio de Oliveira Souza Filho - 

OAB:15.687-A

 Cód.39393

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 
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pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 2709-27.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem sobre o laudo médico de REF. 38.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47136 Nr: 640-11.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 SENTENÇA

Trata-se de pedido de homologação de acordo em ação de alimentos em 

prol dos filhos em comum entre as partes.

Parecer ministerial foi favorável à homologação do acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Arbitro honorários ao advogado nomeado para a defesa dos interesses 

da parte autora em juízo no importe de 2 (duas) URH, a ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso.

P.I.

Alto Taquari/MT, 09 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34952 Nr: 650-60.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Senna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de Ref. 46, que serve a 

presente para fins de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, dar prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Comarca de Apiacás

Comarca de Apiacás

Portaria

PORTARIA Nº. 31/2018-DF.

O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pelas Comarcas quanto à 

nomeação de servidores para o exercício de cargos em comissão;

RESOLVE:

NOMEAR SORAYA DE DEUS SOUZA, brasileira, casada, Bacharel em 

Direito, portadora do RG nº 15408114-09 SSP/BA e do CPF nº 

039.198.471-30, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II desta Comarca de Apiacás, com efeitos a partir da data de 

assinatura do termo de posse e exercício.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Apiacás, 13 de Agosto de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54056 Nr: 2143-28.2017.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMBC, NBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 Processo nº: 2143-28.2017.811.0084.

Código: 54056.

Vistos.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 08 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47614 Nr: 69-69.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE BEBIDAS MENDONÇA LTDA EPP, 

João Alberto Macedo de Mendonça, José Luiz Macedo de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 Processo nº: 69-69.2015.811.0084 .

Código: 47614.

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente erroneamente 

propôs ação de execução, em vez de impugnar os embargos á execução. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

retificar o vício, conforme inteligência do artigo 317 do CPC.

Após, com ou sem retificação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

Cumpre-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 07 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56121 Nr: 1144-41.2018.811.0084

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberto Kopsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por essa razão:

1) INTIME-SE a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(seja por meio de declarações de imposto de renda, holerites, extratos 

bancários dos últimos 3 meses ou demais documentos que se considere 

pertinente), para análise do pedido de gratuidade de justiça, em 

observância ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC/20151)

 2) Considerando que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

proveito econômico, razão por que, nos termos do art. 292, § 3º do 

CPC/2015, ATRIBUO à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais.

2.1) RETIFIQUE-SE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NO SISTEMA.

3) 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, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 670-70.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, uma vez que preserva suficientemente o interesse do menor 

Pedro Ryan Boschetti Ribas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus efeitos legais o acordo celebrado entre as artes á Ref. 24, 

cujas clausulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença (que abrange disposição acerca de guarda, alimentos, direito de 

visitas do menor Pedro Ryan Boschetti Ribas).

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b, do 

CPC.

Oportunamente, EXPEÇA-SE termo de guarda definitiva do menor Pedro 

Ryan Boschetti Ribas em favor da genitora Pamela Castro Boschetti.

Arbitro honorários advocatícios para a advogada nomeada para defesa da 

parte requerente em 04 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se a competente certidão.

Custas pela parte requerente, ficando SUSPENSA a exigibilidade das 

mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE , mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 07 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55636 Nr: 871-62.2018.811.0084

 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): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de MARCELO MAOSKI, todos 

qualificados nos autos.

 Requer liminarmente a busca e apreensão do veiculo marca Ford, modelo 

Ranger CD XLS 4x4, 2.2 Dies 4P, ano 2017/2018 alienado fiduciariamente.

 À Ref. 04, foi determinada a intimação do requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial no sentido de comprovar a mora do 

devedor, haja vista que foi juntado apenas o extrato do correio informando 

que o objeto foi entregue ao destinatário não sendo comprovado com 

nenhum aviso de recebimento válido para comprovação da mora, onde 

deveria constar a assinatura do destinatário.

É o relato do necessário

Decido.

 Pois bem, alega o requerente que a mora foi devidamente comprovada 

através de notificação extrajudicial, que foi enviada e recebida via A.R.

No entanto, conforme se verifica à Ref. 08, o requente não juntou o A.R, 

onde deveria constar a assinatura do destinatário e sim o extrato do 

correio informando que o objeto foi entregue, não cumprindo dessa forma 

o despacho de ref. 04.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 321, paragrafo único, do 

Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36300 Nr: 556-15.2010.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:10.845/MT, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Processo nº: 556-15.2010.811.0084.

Código: 36300.

Vistos.

Trata-se de demanda executiva proposta por Domingos Dionísio dos 

Santos em face de Joaquim Faria de Souza, objetivando o recebimento da 

quantia de R$ 52.871,05 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e um 

reais e cinco centavos), valor apontado à propositura da ação.

Entre um ato e outro, foram realizados bloqueios via Bacenjud nas contas 

do executado no montante de R$: 4.619,14 (quatro mil, seiscentos e 

dezenove reais e quatorze centavos), no entanto, a parte executada, 

comprovou que parte do valor bloqueado é oriundo de recebimento de 

subsídios.

 Às fls. 66/68 fora indeferido o pedido de levantamento do valor bloqueado 

por parte do exequente haja vista a sua impenhorabilidade.

 É o relato do necessário.

Decido.

Dado a impenhorabilidade de verbas oriundas de recebimento de subsídios 

devidamente comprovada pelo executado e, considerando que o valor 

bloqueado já se encontra na conta única do TJMT, determino a intimação 

da parte executada para trazer aos autos, no prazo de 10(dez) dias os 

dados bancários para transferência do montante de R$: 4.063,04 (quatro 

mil e sessenta e três reais e quatro centavos).

 No mais, DETERMINO a intimação da parte exequente para se manifestar 

com relação ao valor que se manterá bloqueado, bem como requerer o 

que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37308 Nr: 63-67.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Diefenthaeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Processo nº: 63-67.2012.811.0084 Código: 37308. Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, 

indenização por perdas e danos e pedido de tutela antecipada movida por 

NELSON PULICE, MARIA TEREZA OLIVEIRA PULICE, NELSON ALBERTO 

PULICE e EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES em face de ADEMAR 

DIEFENTHAELER objetivando a reintegração da posse direta do imóvel 

descritos na inicial. É o relato do necessário. Decido. Intime-se a parte 

requerente, para que se manifeste no prazo de 15 dias quanto ao teor das 

informações prestadas pela registradora à fls. 419, decorrido o prazo 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, façam os autos 

conclusos para deliberação. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37317 Nr: 72-29.2012.811.0084

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Benante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Púlice, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE EMBARGADA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste acerca 

das fls. 160/170, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35751 Nr: 6-20.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineia Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação aos 

autos de nº 499-31.2009.811.0084 – Código: 35561, razão porque 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do CPC.Em razão da atuação neste 

processo por Advogada dativa, arbitro para a Dra. Ana Maria Fernandes 

de Andrade Vincenzi OAB/MT 4931, honorários advocatícios em 02 URH, 

tendo em vista a atuação nos autos através da petição de fl. 62, nos 

termos da Tabela da OAB/MT, devendo a secretaria expedir as 

respectivas certidões.Sem custas.Após, o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 13 

de agosto de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35726 Nr: 668-18.2009.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14.430-A/MT

 Processo nº: 668-18.2009.811.0084. Código: 35726. Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de nulidade de ato administrativo que concedeu 

benefício de pensão por viuvez ao cônjuge supérstite de agentes políticos 

c/c pedido liminar de antecipação de tutela ajuizada pelo Município de 

Apiacás/MT, contra Vera Lúcia dos Santos, todos qualificados nos autos. 

Desta forma, diante das razões acima expostas, ACOLHO a pretensão 

deduzida na petição inicial, razão por que JULGO PROCENDENTE, o pedido 

formulado pela parte autora para ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO que 

concedeu o beneficio de pensão por viuvez E, EM CONSEQUÊNCIA, 

REVOGO O BENEFICIO ora recebido pela parte ré, Vera Lúcia dos Santos. 

Assim, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO O PROCESO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35250 Nr: 191-92.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonifácio Marinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 191-92.2009.811.0084.

Código: 35250.

Vistos.

Relatório dispensando, ex vi do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

aportado nos autos ás fls.75/76 e, em consequência a homologação do 

mesmo á fl. 80, determinado a suspensão do feito pelo prazo de 10 (dez) 

meses, contados a partir da data da realização do acordo. Entre um ato e 

outro, o exequente pugnou á fls. 81/83 o cumprimento integral do acordo, 

acostando na presente os comprovantes de pagamento.

Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários (arts. 54/55, Lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 13 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62869 Nr: 1465-25.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Leite Aires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de LUCAS LEITE AIRES, condenado à 

pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses pela prática do crime previsto no 

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

 O Advogado/Defensor Público pugnou pela remessa dos autos para a 

Comarca de Cáceres-MT, tendo em vista que Sérgio Antonini ofertou uma 

vaga de trabalho temporário, com contrato de 6 (seis) meses, na Fazenda 

Colibri, localizada na zona

rural do Município de Cáceres-MT.

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido.

Isso posto DETERMINO a remessa do processo para que nela possa dar 

início/continuidade ao cumprimento da sua pena, sendo prescindível a 

anuência do juízo destinatário para o envio porque os "autos de execução 

penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido através da progressão 

de regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território for 
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permitido ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá 

ser deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos" – CNGC-CGJ, art. 

1.547.

Cumpra, expedindo o necessário com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65840 Nr: 18-65.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bravo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – em que há pedidos de saída temporária e nova realização de 

cálculo de pena, tendo como recuperando MAURO BRAVO, condenado à 

pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis anos) de reclusão pela 

prática de crimes descritos no CP, art. 217-A n/f do art. 71, estando em 

regime fechado e com data para a progressão do regime para o ano de 

2021.

Os autos foram remetidos às partes, oportunidade em que a representante 

do Ministério Público requereu que seja declarada remida a pena, 

elaborando novo cálculo considerando a fração para fins de progressão 

de regime, bem como sejam descontados os dias em que permaneceu 

preso provisoriamente, a defesa devidamente intimada, nada requereu.

Dessa forma, DETERMINO que proceda novo cálculo de pena, conforme 

requerido pelo Ministério Público - detração (prisão provisória) e remição 

pelo trabalho -, e após para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) 

dias, remeta os autos ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) 

– Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, representante do 

Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa 

ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da 

pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, 

de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º.

Após isso, volte-me para decidir prosseguimento.

Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23777 Nr: 2549-71.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almezira de Queiroz Kameda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hélio dos Santos, Cleonice Alves 

Alexandre dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - rito do CPC e NCPC -, tendo como parte exequente 

ALMEZIRA DE QUEIROZ KAMEDA e parte executada JOSÉ HELIO DOS 

SANTOS e CLEONICE ALVES ALEXANDRE DOS SANTOS, que 

encontra-se paralisado aguardando manifestação do exequente, razão 

pela qual DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s) a fim de 

que indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, 

observando preferencialmente a ordem prevista no art. 835 do NCPC, sob 

pena de suspensão e arquivamento – NCPC, art. 921, inciso III e §§ 1º e 

2º.

Transcorrido o prazo in albis, volte-me concluso.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12729 Nr: 790-14.2005.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14839 Nr: 845-28.2006.811.0038

 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: Edite Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, Hamilton Rufo Junior - OAB:MT - 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25276 Nr: 1317-87.2010.811.0038

 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: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20377 Nr: 1386-90.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/ 10.565

 “Visto e bem examinado. Diante de ausências justificadas das 

testemunhas de acusação, REDESIGNO AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO 

para 12 de setembro de 2018, às 14h30min. Pendente(s) diligência(s) 

outra(s), concluo a audiência sem as alegações finais. Dessa forma, 

DETERMINO que após sanada(s) aquela(s), os autos sejam 

enviados/remetidos, sucessivamente, à acusação e intimada a(s) 

defesa(s) para que apresentem estas por memorial, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Por fim, os autos deverão ser conclusos para que seja proferida a 

sentença – CPP, art. 404 e parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

11.719, de 2008; CNGC, art. 1.412. Saem intimados. Cumpra. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63141 Nr: 1553-63.2015.811.0038

 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: Luzia Flavio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 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:

 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 LUZIA 

FLAVIO DA SILVA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 

8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 60298 Nr: 468-42.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juçara do Carmos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que a parte requerida devidamente citada 

conforme AR juntado nos autos, até a presente data não apresentou 

contestação a presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 1478-84.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleitiane da Cruz Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 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 20 de setembro de 2018 (quinta-feira), às 14h30 – 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 judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

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, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102237 Nr: 2424-88.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Silverio Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 6 de setembro de 2018 (quinta-feira), às 13h30min, 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.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102189 Nr: 2396-23.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Sebastião Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SERGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:MT/ 3639

 (...) DESIGNO para o dia 6 de setembro de 2018 (quinta-feira), às 

14h30min, 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.A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 
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com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia 

Pública local, DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss..Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data 

da audiência no juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da 

expedição da carta precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, 

assim como é desnecessária a intimação ou condução de réu preso para 

audiência, no juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado 

ou solicitado, bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta 

precatória(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74242 Nr: 1080-09.2017.811.0038

 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): M A de Souza & Souza Ltda - EPP, Maria Alves 

de Souza, Emerson Alves de Souza, Pedro Bento de Souza

 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: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder com o 

adimplemento da diligência do senhor meirinho, nos termos informados no 

ofício 134/2018-apgm, juntado aos autos no dia 10/8/2018, ref. 33, 

referente a Carta Precatória n. 1080-09.2017.811.0002 - Vara 

Especializada em Direito Bancário de Varzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62143 Nr: 1222-81.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBdAP, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manfestar acerca da 

missiva devolvida e juntada aos autos no dia 10/8/2018, ref. 44.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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. 8010015-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ZELINA DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, contudo o faz 

com flagrante excesso de execução - exequente pleiteia quantia superior 

à do título - ao transformar/calcular multa cominatória/astreinte com 

periodicidade única em incidência diária, fazendo-o em desconformidade 

com o decisum/título judicial. Isso posto e porque decorrente de 

perfunctória leitura, sendo flagrante isso, DETERMINO a intimação da parte 

credora/exequente, através de sua advogada, para que corrija a inicial do 

pedido de cumprimento de sentença e apresente a planilha atualizada de 

débito de acordo com o título, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento. Sem prejuízo disso, esclareço que além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado 

para o cumprimento da sentença pleiteado pelo credor, comparecer em 

juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. 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. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

agosto de 2018 - 18:16:25. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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. 8010015-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ZELINA DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, contudo o faz 

com flagrante excesso de execução - exequente pleiteia quantia superior 

à do título - ao transformar/calcular multa cominatória/astreinte com 

periodicidade única em incidência diária, fazendo-o em desconformidade 

com o decisum/título judicial. Isso posto e porque decorrente de 

perfunctória leitura, sendo flagrante isso, DETERMINO a intimação da parte 

credora/exequente, através de sua advogada, para que corrija a inicial do 

pedido de cumprimento de sentença e apresente a planilha atualizada de 

débito de acordo com o título, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento. Sem prejuízo disso, esclareço que além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado 

para o cumprimento da sentença pleiteado pelo credor, comparecer em 

juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. 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 – 
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art. 909 da CNGC. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

agosto de 2018 - 18:16:25. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-74.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCELINO LOPES (EXECUTADO)

MARLIETE DE ALENCAR LOPES (EXECUTADO)

 

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. 1000154-74.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: LUIS CARLOS GONCALVES 

DA ANUNCIACAO EXECUTADO: EDSON FRANCELINO LOPES, MARLIETE 

DE ALENCAR LOPES Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC/NCPC -, tendo como 

parte exequente LUIS CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO e 

executados EDSON FRANCELINO LOPES e MARLIETE DE ALENCAR 

LOPES, em que aquele(a) requer, entre pedidos outros, que “a) Sejam 

JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NESTA AÇÃO, 

para condenar os Executados no sentido de honrar os termos do contrato 

inadimplidos; b) A concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC; c) A parte Autora opta pela não realização de audiência 

conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII; d) Seja deferida de plano tutela 

provisória inibitória de obrigação de fazer (CPC, art. 497 c/c art. 537), no 

sentido de que os Réus desocupem o imóvel em vertente no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

(CPC, art. 297). e) Condenar os Réus a pagar ao Exequente o equivalente 

a multa contratual de inadimplência prevista na cláusula quarta, em 20%

(vinte por cento) sobre o valor do contrato, ou seja, R$ 32.000,00 (trinta e 

dois mil reais); f) Determinar que os Executados, conforme cláusula 

quarta, do contrato, a entregarem o imóvel, objeto do contrato em perfeitas 

condições, inclusive efetuando reformas e/ou consertos que porventura 

sejam necessários; g) Determinar que os Réus realizem a outorga de 

escritura definitiva do imóvel, objeto do contrato em favor do Exequente, 

conforme cláusula quinta do contrato; h) Que os Executados, quitem 

impostos e taxas, conforme cláusula sexta, do contrato, até que ocorra a 

desocupação do imóvel; i) Seja a Ré condenada em custas processuais e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 82, § 2º, CPC, art. 85 c/c CPC, art. 322, § 1º), 

além de outras eventuais despesas no processo (CPC, art. 84) j) 

Determinar, nos termos dos arts. 537 e 814 do CPC, as medidas 

necessárias ao cumprimento da ordem, em especial a aplicação de multa 

diária; k) A inclusão dos Executados no cadastro de inadimplentes até que 

seja cumprida a determinação, nos termos do art. 782, §3º do CPC; l) Seja 

expedida certidão comprobatória do ajuizamento da presente execução, a 

teor do art. 828, CPC, para fins de averbação no registro de imóveis, 

veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade;” e 

dá à causa o valor de R$. 32.000,00 (trinta e dois mil reais). 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. A 

parte exequente ajuizou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de 

Araputanga-MT ação denominada execução de título extrajudicial em que 

aparentemente objetiva o cumprimento/execução de cláusulas diversas de 

“contrato de compra e venda de imóvel urbano” particular firmado no 

importe de R$. 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), limitando-se a dar 

à causa o valor de R$. 32.000,00 (trinta e dois mil reais), suposta multa 

decorrente de eventual descumprimento de cláusula, em que pese não ser 

este o benefício econômico pretendido e decorrente dos diversos pedidos 

apresentados de forma cumulativa, muitos dos quais ilíquidos e genéricos, 

ou seja, em desacordo com o ordenamento jurídico, pois “Compete ao 

Juizado Especial promover a execução: (…) II - dos títulos executivos 

extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado 

o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei” - Lei n. 9.099/95, art. 3º, § 1º, II -, o 

que é reforçado pelo art. 53, caput, da Lei n. 9.099/95. Nesses termos o 

Enunciado n. 39 do FONAJE, “(...) o valor da causa corresponderá à 

pretensão econômica objeto do pedido”. A ação tem por objeto, entre os 

diversos pedidos cumulativos e que devem ser somados para a fixação 

do valor da causa, o cumprimento do contrato firmado em R$. 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais), a exigência de obrigações de entrega de 

coisa certa, fazer e não fazer, assim como quantia certa de liquidados R$. 

32.000,00 (trinta e dois mil reais) e, portanto, com valor da causa 

adequado superior à competência de 40 (quarenta) salários mínimos – R$. 

38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais) -, questão de ordem 

pública que envolve competência absoluta e, portanto, cabível por esse 

julgador o conhecimento da inadmissibilidade do processamento perante o 

Juizado Especial Cível de ofício e a consequente extinção do processo 

sem apreciação do mérito, pois não pode a reclamante demandar nos 

Juizados Especiais Cíveis da Comarca porque não se enquadra na 

hipótese de competência e admissibilidade legal, podendo a parte renovar 

a ação no juízo correto. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, II e § 1º. 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, 11 de agosto de 2018 - 12:39:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-34.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HASSAN OKA FILHO OAB - MA9902-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. 1000437-34.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RAIMUNDO DO MONTE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?

O-CEMAR 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 RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO e 

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR, 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 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. 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. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 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. 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 
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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. 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, 9 de agosto de 2018 - 20:37:38. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-34.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HASSAN OKA FILHO OAB - MA9902-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. 1000437-34.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RAIMUNDO DO MONTE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?

O-CEMAR 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 RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO e 

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR, 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 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. 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. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 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. 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. 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, 9 de agosto de 2018 - 20:37:38. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000199-15.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FERREIRA DA COSTA (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. 1000199-15.2017.8.11.0038 REQUERENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP REQUERIDO: VANDERLEIA FERREIRA DA COSTA PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por V. 

LOPES BATISTA & CIA LTDA EPP. em desfavor de VANDERLEIA 

FERREIRA DA COSTA. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. Da Revelia Ressai dos autos que, quando da 

audiência, tentada a conciliação, esta restou frustrada, haja vista que a 

parte reclamada, apesar de citada (id. 12875050), não compareceu ao ato, 

o que enseja o reconhecimento de sua revelia. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 

9.099/95: “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”. Assim, no sistema dos Juizados Especiais 

o efeito principal da revelia – presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor – decorre da ausência do réu à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento. Considerando que a parte reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação, reconheço sua revelia. 

Analisando as alegações da parte reclamante, verifico que os fatos 

narrados na inicial conduzem às consequências pretendidas pela mesma. 

O nexo de causalidade encontra-se no fato de que se a parte reclamada 

tivesse efetuado o pagamento integral do débito, a reclamante não 

experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. Além do mais, os 

documentos que acompanham a exordial são provas plausíveis da dívida 

assumida. No caso, operou-se ainda a revelia, uma vez que a parte ré, 

devidamente citada, não compareceu em juízo, nem sequer apresentou 

defesa. Dessa forma, os fatos alegados pela parte reclamante 

presumem-se verdadeiros, nos termos do que determina o artigo 344 do 

NCPC. Dessa forma, pelas considerações acima expendidas, a 

condenação da parte reclamada ao pagamento do débito no valor de R$ 

16.889,65 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

cinco centavos), é medida que se impõe. Diante do exposto e, por tudo 

mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA 

da parte reclamada com fundamento no art. 20, da Lei n.º 9.099/95; - 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para condenar a 

parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 

16.889,65(dezesseis mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

cinco centavos, corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula 

do STF -, 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, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - 

termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 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 
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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 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000405-29.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS 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 DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por CLEITON 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de VIVO 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 nº 161 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. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que 

compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou o requerido, 

pois, em que pese regularmente citado e intimado, conforme certidão, não 

contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com 

efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos da revelia, na 

forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, os quais fazem 

presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, 

acarretando, por conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na 

petição inicial. Diante da revelia do requerido, restou incontroverso nos 

autos a ausência de débitos, e os danos morais alegados. Cumpre 

consignar que, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja 

vista que, conforme pesquisa no sistema PJE/MT, as negativações 

preexistentes que pesam sob o nome da parte autora 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. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECRETAR A REVELIA da requerida, 

na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil; - DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 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 do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de litigância de má fé; 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 
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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(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 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, 9 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000405-29.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS 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 DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por CLEITON 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de VIVO 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 nº 161 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. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que 

compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou o requerido, 

pois, em que pese regularmente citado e intimado, conforme certidão, não 

contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com 

efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos da revelia, na 

forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, os quais fazem 

presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, 

acarretando, por conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na 

petição inicial. Diante da revelia do requerido, restou incontroverso nos 

autos a ausência de débitos, e os danos morais alegados. Cumpre 

consignar que, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja 

vista que, conforme pesquisa no sistema PJE/MT, as negativações 

preexistentes que pesam sob o nome da parte autora 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. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECRETAR A REVELIA da requerida, 

na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil; - DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 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 do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de litigância de má fé; 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 
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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(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 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, 9 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000406-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS 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 DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por CLEITON 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de VIVO 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 nº 161 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. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

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. Passo a análise do mérito. 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. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema praticamente 

inelegíveis, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Ao lado disso, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente 

caso, haja vista que, conforme pesquisa no sistema PJE/MT, as 

negativações preexistentes que pesam sob o nome da parte autora 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. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 430 de 633



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. - Julgo improcedente o pedido de litigância de má fé; 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(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 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, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000406-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS 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 DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por CLEITON 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de VIVO 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 nº 161 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. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

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. Passo a análise do mérito. 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. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema praticamente 

inelegíveis, produzidas unilateralmente. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Ao lado disso, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente 

caso, haja vista que, conforme pesquisa no sistema PJE/MT, as 

negativações preexistentes que pesam sob o nome da parte autora 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. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 
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exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de litigância de má fé; 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(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 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, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000404-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. 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 nº161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por CLEITON 

RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. 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. No que se refere a preliminar de impossibilidade de 

gratuidade da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, 

a benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é 

dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação 

quanto ou seu deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, 

vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Aduz a parte autora que teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada, não possuindo nenhum débito em aberto capaz de ensejar a 

referida negativação. A parte reclamada contestou o pedido, alegando que 

o débito existe e decorre de contratação legitima por meio de “televenda”, 

cujas faturas não foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento 

dos dados cadastrais da reclamante aos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes, exercício regular de direito, não havendo que 

falar em dano moral. 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 contestar genericamente os fatos. A 

reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação da alegada 

contratação por meio de “televenda”, ou qualquer documento capaz de 

comprovar a existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela 

requerida. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação 

é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a 

existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera 

reprodução das telas do sistema de informática. Restando caracterizada a 

falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não 

se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, conforme 

pesquisa no sistema PJE/MT, as negativações preexistentes que pesam 

sob o nome da parte autora 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 
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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. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. 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(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

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, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000404-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. 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 nº161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por CLEITON 

RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. 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. No que se refere a preliminar de impossibilidade de 

gratuidade da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, 

a benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é 

dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação 

quanto ou seu deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, 

vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Aduz a parte autora que teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada, não possuindo nenhum débito em aberto capaz de ensejar a 

referida negativação. A parte reclamada contestou o pedido, alegando que 

o débito existe e decorre de contratação legitima por meio de “televenda”, 

cujas faturas não foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento 

dos dados cadastrais da reclamante aos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes, exercício regular de direito, não havendo que 

falar em dano moral. 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 contestar genericamente os fatos. A 

reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação da alegada 

contratação por meio de “televenda”, ou qualquer documento capaz de 

comprovar a existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela 

requerida. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação 

é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a 

existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera 

reprodução das telas do sistema de informática. Restando caracterizada a 

falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não 

se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, conforme 

pesquisa no sistema PJE/MT, as negativações preexistentes que pesam 

sob o nome da parte autora 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 
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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. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. 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(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

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, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. 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. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 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". Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 
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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. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, 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 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de agosto de 2018 - 21:51:47. (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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. 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. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 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". Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. 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 
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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. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, 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 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de agosto de 2018 - 21:51:47. (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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. 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. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 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". Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. 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. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 
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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 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de agosto de 2018 - 21:51:47. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-30.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

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 Processo 

n. 1000144-30.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR – 

CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes RUBIA MARA 

NEIVA e WALMART BRASIL LTDA, em que, entre outros, aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte se abstenha de realizar a 

cobrança/exigência das parcelas mensais de R$. 137,78 (cento e trinta e 

sete reais e setenta e oito centavos) provenientes de compras no cartão 

de crédito realizado no site da reclamada e junto à loja NEXT - 77153045. 

Narra que adquiriu um computador no valor total R$ 1.377,78 (mil trezentos 

e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), parcelado em 10 (dez) 

vezes no cartão de crédito, aquisição essa realizada em ambiente virtual 

e-commerce da empresa reclamada e cuja entrega do produto afirma que 

contratada em até 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu, pugnando pelo 

cancelamento e restituição dos valores pagos, assim como compensação 

de dano imaterial. É 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. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Apesar de ser hipótese de 

relação de consumo, porque ausentes os requisitos caracterizadores da 

legislação consumerista, NÃO INVERTO o ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à falta de hipossuficiência da parte 

autora, segundo as regras ordinárias de experiências, para trazer provas 

outras e, ainda, não verificada a verossimilhança de suas alegações 

apresentadas, pois não localizada na documentação juntada o alegado 

prazo de 10 (dez) dias para entrega, bem como a negativa da reclamada 

em cancelar o negócio e restituir o valor, pelo contrário, nas diversas 

mensagens enviada há essa opção, fazendo-o de forma a intermediar a 

relação com a loja NEXT. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação 

dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 

há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, 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/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – NÃO está configurada pelo fato da parte 

autora ter alegado não ter recebido o produto sem comprovação de 

situação de envio, bem como AUSENTE o periculum in mora, uma vez que 

não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar 
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a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de 

conciliação futura. O alegado prazo de 10 (dez) dias para a entrega não 

restou demonstrado, bem como a negativa da reclamada em cancelar o 

negócio jurídico em restituir o valor pago, ou seja, resistência da parte 

adversa em atender o pedido. Os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de 

demonstração dos resultados negativos que podem advir da não 

concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa, a 

oitiva dessa, realização da audiência de conciliação e, caso não 

solucionado diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição 

exauriente. Com essas razões e porque ausentes os requisitos do art. 

273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA 

de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR. Caso ainda não 

realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/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. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação 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. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) 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. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação 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. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 18 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 Processo 

n. 1000255-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

COELHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA APARECIDA COELHO e 

ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em 

que, entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado à reclamada que realize o restabelecimento no fornecimento 

de energia elétrica na residência daquela e a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob a afirmação de que foi surpreendida 

com uma cobrança no valor de R$ 918,79 (novecentos e dezoito reais e 

setenta e nove centavos) em sua fatura mensal de gastos com energia 

elétrica, o qual seria dividido em 6 (seis) parcelas iguais. Ao entrar em 

contato com a empresa reclamada, a reclamante recebeu a informação de 

que o valor cobrado seria decorrente de uma manutenção em sua unidade 

consumidora. Contudo, afirma a parte autora que a manutenção ocorreu 

em razão de uma sobrecarga proveniente de raios, que danificou a 

instalação elétrica de sua residência. Após o não pagamento em 

decorrência de problemas de saúde, bem como não ter condições 

financeiras para custear a multa que lhe fora imposta indevidamente, a 

empresa reclamada cessou o fornecimento de energia elétrica e inscreveu 

o nome da reclamante no cadastro de serviço de proteção ao crédito. É 

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. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes 

os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

NVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora para trazer provas outras e, 

ainda, verossimilhança parcial de suas alegações, a qual não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo 

para a parte adversa apenas aquelas em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A 

inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

não é absoluta ou exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos 

e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da 

parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II -, 

bem como aquelas decorrentes do ônus da inversão. O Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe 

que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, 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/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – NÃO está configurada pelo fato da autora 

possuir débitos anteriores com a reclamada e essa cobrança decorrer de 

aparente recuperação de consumo de período em que o medidor estava 

danificado e foi indicado pela concessionário do serviço, quem se utilizou 

da média aritmética dos últimos 12 (doze) meses para faturar o período. 

Ademais, a parte autora alega que a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica se decorreu de faturas vencidas em 16/5/2017, no valor 

de R$ 175,54 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro 
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centavos) e outra em 13/6/2017 no valor de R$ 185,60 (cento e oitenta e 

cinco reais e sessenta centavos), a autora juntou comprovante de débito 

com a empresa requerida, vencidas em 6/10/2015 no valor de R$ 23,94 

(vinte e três reais e noventa e quatro centavos) e em 8/9/2015 no valor de 

R$ 37,85 (trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, valores 

devidos à reclamante antes da aplicação dos reparos. Em que pese a 

autora tenha buscado anular débitos sob alegação de falha da empresa 

requerida, em consulta ao sistema CDL, foi possível verificar outros 

débitos da reclamante com a empresa reclamada, o que pode ter 

objetivado a pausa no fornecimento de energia elétrica. Com essas razões 

e porque ausentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR. Caso ainda não realizado de forma automática, 

DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, 

com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto 

e esta parte condenada nas despesas/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. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Na intimação 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. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) 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. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

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. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 13 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69826 Nr: 2417-35.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A VETERICAMPO - COMERCIAL DE PRODUTOS 

VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA, Ildeu Carvalho de Lima, Rogaciano 

Oliveira Sampaio Filho, Maria Aparecida B. dos Santos Sampaio, Rosinha 

Santos Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE GARUZZI 

BARCELLOS - OAB:18836

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47593 Nr: 614-22.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANETE CANDIDA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previamente a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69499 Nr: 2269-24.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC - Cuiabá/MT - 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P de Souza Dutra - ME, Ana Paula de Souza 

Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55321 Nr: 2858-84.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Soares Simplício / ou da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DOS 

TELES PIRES, Município de Nova Marilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte autora, via DJE/MT, 
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por meio de seu procurador legalmente constituído, para tomar ciência da 

audiência designada para o dia 02/10/2018, às 14h, a ser realizada no 

CEJUSC da Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56546 Nr: 169-33.2017.811.0026

 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: ISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15334

 VISTOS.Cuida-se de Ação Revisional de Pensão Alimentícia com pedido 

de tutela antecipada, ajuizada por IRAPUÃ SAMPAIO RODRIGUES, em 

desfavor de YASMIN ANDREOTTI SAMPAIO DE RODRIGUES, representada 

por sua genitora Creusa Afonso Viana Andreotti, objetivando que sejam 

reduzidos ao valor alimentícios pagos a sua filha [...] DECLINO A 

COMPETÊNCIA para a Comarca de Tangará da Serra/MT, devendo os 

autos serem para lá remetidos, com as cautelas e baixas 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50302 Nr: 1983-51.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bernardo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 8. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos, tendo em vista a 

existência de excesso de execução na cobrança dos honorários 

advocatícios, conforme demonstrado na fundamentação acima, 

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o 

embargado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC.Transitada 

esta em julgado, TRASLADE-SE cópia para os autos principais, bem como 

INTIME-SE o exequente/credor para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito, em conformidade com os parâmetros da 

presente decisão.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Publicada com inserção no sistema eletrônico 

Apolo/TJMT.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48918 Nr: 1282-90.2015.811.0026

 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 Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial em demérito dos requeridos, na quantia de R$ 36.173,05 

(trinta e seis mil, cento e setenta e três reais cinco centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a parte 

autora para encartar aos autos planilha de débito atualizada.Em seguida, 

CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da 

dívida, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).Não 

havendo pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avalição (art. 523, §3º, CPC), intimando-se o autor a depositar 

custas, se houver.Por fim, considerando que, nesta data, houve a 

declaração de constituição em título executivo judicial, proceda-se a 

conversão da classe processual no Sistema Apolo para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT,INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66006 Nr: 563-06.2018.811.0026

 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: Simone Borges dos Santos Marinho, Eni Borges 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.2. Em 

consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.3. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.4. Caso a 

parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o termo inicial do 

prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do 

seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já 

determinado o cancelamento da solenidade.5. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

CPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 679, também do CPC.6. Face o disposto no 

art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.7.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52580 Nr: 889-34.2016.811.0026

 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: Microservice Tecnologia Digital da Amazônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17757, José Fabio Pantolfi Ferrarini - OAB:MT/14864

 Vistos.

Cuida-se de pedido de falência ajuizada por MICROSERVICE TECNOLOGIA 

DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA em face de LACFORT INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS LTDA, sob o fundamento de que é credora da requerida em 

relação às duplicatas de nº 002531301, nº 002531302 e nº 002531303.

Ocorre que a parte ré ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos 

morais e materiais em face a autora (código 56526), sendo que em 

referida ação foi concedida liminar para suspender a cobrança das 

duplicatas que deram ensejo a presente demanda, bem como determinou a 
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conexão dos feitos para julgamento conjunto com o fito de evitar decisões 

conflitantes.

Destarte, determino o sobrestamento do presente feito, diante da decisão 

proferida nos autos em apenso (código nº 56526), com o fito de que haja 

julgamento concomitante das ações, diante da conexão existente.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52803 Nr: 1022-76.2016.811.0026

 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: José Mauro Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Naide Ramalho de Melo, Galdino Gomes 

de Paula, Job Oliveira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM PLEITEADA, para declarar a 

nulidade de todo o procedimento e dos atos da Comissão Processante nº 

01/2016, instituída pela Resolução nº 001/2016 e alterada pela Resolução 

nº 002/2016, pela inobservância aos preceitos legais e regimentais 

atinentes a matéria.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.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, 

nos termos do art. 13 da citada Lei.Como manda o artigo 14, § 1º, da Lei 

do Mandado de Segurança, Lei Especial que, portanto, se sobrepõe à 

norma geral prevista no CPC (REsp 786.561/RS, Rel. Ministro FRANCISCO 

PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 

06/02/2006, p. 272) DETERMINO que a presente sentença fique sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 1964-11.2016.811.0026

 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: ODETE DA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61281 Nr: 3085-40.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, 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 MARIA PEREIRA ANDRADE DOS SANTOS, 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do 

requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - 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.Outrossim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente o benefício de prestação continuada (aposentadoria por idade 

rural), devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59580 Nr: 2143-08.2017.811.0026

 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: MARLY DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRUTUOSO DE OLIVEIRA, RAIMUNDA 

VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 VISTOS.

I – RECEBO a inicial, eis que a primeira vista se encontram presentes os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC.

II - NOMEIO como inventariante a Sra. MARLY DE OLIVEIRA SOUZA, que 

deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 617 do CPC).

III - Após, CITEM-SE o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se está sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.

IV - Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

V - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60103 Nr: 2413-32.2017.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a presente ação penal, para CONDENAR o réu WANDREY MOURA DOS 

SANTOS como incursos no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 

ABSOLVER quanto ao delito descrito no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 

e art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 441 de 633



 Cod. Proc.: 53960 Nr: 1915-67.2016.811.0026

 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: Lina Carla Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Melo Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..] Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, para o fim de decretar o divórcio por LINA CARLA SOARES DA 

SILVA ARAÚJO e JOSÉ MELO ARAÚJO, nos termos do art. 226, § 6° da 

Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil, voltando a 

cônjuge-varoa a utilizar o nome de solteira – por LINA CARLA SOARES DA 

SILVA.Sem condenação ao pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de Registro 

Civil de Pessoas Naturais competente.Com o cumprimento de todas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e 

anotações pertinentes.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59639 Nr: 2167-36.2017.811.0026

 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: LCC, ESAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na 

peça inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio de por LUIZ 

CARLOS CANSI e ELAINE SAOUZA ACACIO CANSI nos termos do art. 

226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil, 

voltando a cônjuge-varoa a utilizar o nome de solteira ELAINE SOUZA 

ACACIO.No tocante ao direito de guarda da filha, este será exercido de 

forma compartilhada pelos requerentes e o direito de visitas será exercido 

conforme pactuado.Quanto à pensão alimentícia, o Sr. Luiz Carlos Cansi 

ficará obrigado ao pagamento equivalente a 50% (cinquenta cento) do 

salário-mínimo vigente, bem como ao pagamento de 100% de despesas 

extraordinárias, na forma avançada pelas partes.Com relação à partilha do 

bem, proceda conforme pactuado na inicial.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais constante no documento a pág. 13. Com o cumprimento 

de todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de estilo e anotações pertinentes.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.As providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 443-65.2015.811.0026

 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: MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torres Lincoln Prata Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro G. Neves - 

OAB:87.066/MG

 3. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para 

condenar a parte requerida TORRES LINCOLN PRATA CUNHA, a pagar à 

parte autora MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO, a quantia de 

20.582,22 (vinte mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois 

centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores 

(TJMT - Ap 74376/2015, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de 

Dir. Privado), encerrando o processo com a resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, não havendo determinações aguardando cumprimento e nem 

pedidos pendentes de análise, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47824 Nr: 735-50.2015.811.0026

 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: MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Gomes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte autora, via DJE/MT, 

por meio de seus procuradores legalmente constituídos, para tomar 

ciência da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

24/09/2018, às 13h30min, a ser realizada na Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59997 Nr: 2352-74.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarciso de 

Almeida da Silva - OAB:4677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fabio Pantolfi Ferrarini 

- OAB:MT/14864

 Vistos.

Diante dos princípios da economia e celeridade processual, defiro o 

petitório retro, com o fito de determinar que a audiência de conciliação 

designada nestes autos ocorra em conjunto com a aprazda no feito em 

apendo, no dia 15 de agosto de 2018, às 13:00 horas.

Intimem-se as partes.

Encaminhe o feito ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, para ciência e providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000276-26.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 
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Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 03/10/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como, certidão retro. Arenápolis, 

13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000277-11.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 03/10/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. Arenápolis, 

13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000278-93.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Resignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/10/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. Arenápolis, 

13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000279-78.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 04/10/2018 Hora: 09:30 , na sede do 

Foro Judicial da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. 

Arenápolis, 13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000280-63.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 04/10/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. Arenápolis, 

13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000281-48.2018.8.11.0026 Intimo parte autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 04/10/2018 Hora: 10:30 , na sede do 

Foro Judicial da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. 

Arenápolis, 13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000282-33.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 04/10/2018 Hora: 11:00 , na sede do 

Foro Judicial da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. 

Arenápolis, 13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000283-18.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 10/10/2018 Hora: 08:00 , na sede do 

Foro Judicial da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. 

Arenápolis, 13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000284-03.2018.8.11.0026 Intimo parte autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 10/10/2018 Hora: 08:30 , na sede do 

Foro Judicial da Comarca de Arenápolis/MT, bem como da certidão retro. 

Arenápolis, 13/08/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-16.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010025-16.2016.8.11.0026. REQUERENTE: CLEIDE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento 

da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da 

letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Tendo o 

autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado e 

informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

14133573) a extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 13 de 

agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 15731 Nr: 40-27.2003.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO ANGELO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BINSFELD, IVO BINSFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Realizada tentativa de penhora online, conforme postulado pelo 

exequente, quanto ao executado Ivo Binsfeld, esta restou impossível pela 

aparente inconformidade do CPF indicado, conforme comprova impressão 

anexa.

Assim, diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50247 Nr: 959-98.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11.270/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no que dispõe os artigos 487, I CPC, 

1723 e 1725, CC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

para:a) reconhecer a união estável entre o casal, bem como sua 

dissolução, no período compreendido entre o ano de 2005 e 16 de março 

de 2012;b) reconhecer o direito da autora à meação, com relação aos 

valores depositados em conta poupança de titularidade do “de cujus” (fls. 

28/29), determinando (após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumpridos os termos do Provimento CNJ 68/2018) a expedição de alvará 

judicial para levantamento de METADE do valor depositado na conta 

informada (fls. 28/29).Custas pela parte requerida, restando a exigibilidade 

suspensa, eis que defiro os benefícios da gratuidade da justiça às 

partes.Fixo honorários de sucumbência em R$ 500,00 (art. 20, § 4º do 

CPC). (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51568 Nr: 265-95.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 DEFIRO o pedido de saída temporária ao reeducando CARLOS ANDRÉ DE 

ARAÚJO, com efeito retroativo a partir das 06h desta data (12/08/2018), 

devendo retornar até às 18h do dia 13/08/2018, para que ele goze o 

período das festividades do Dia dos Pais com sua família.Advirta-se o 

reeducando que o benefício será automaticamente revogado se praticar 

fato definido como crime doloso, for punido por falta grave ou desatender 

às condições impostas na autorização.Intime-se à defesa do recuperando 

para se manifestar nos termos da cota ministerial de fls. 189, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se.Comunique-se o Diretor do estabelecimento 

prisional.Cientifique-se o Ministério Público.Sirva-se a presente decisão 

como OFÍCIO, MANDADO E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 879-32.2015.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): jose esponton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

 Ante o teor do ofício juntado à ref. 77, redesigno a audiência para o dia 21 

de agosto de 2018, às 14h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Oficie-se ao Juízo deprecado, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida no processo.

Intimem-se o réu e o advogado de defesa (Dr. David Clemente Rudy).

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38102 Nr: 807-21.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CARVALHO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a 

causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95.Sem custas e sem honorários 
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advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52850 Nr: 1261-57.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RVDNAL, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Vistos etc.

Considerando as novas regras da prisão e levando em conta a 

necessidade de permanente fiscalização quanto aos motivos da 

manutenção da segregação cautelar, passo à reanálise da prisão do 

acusado.

No caso em tela, vislumbro que não houve alteração do contexto fático 

dos autos que ensejasse a revogação da prisão preventiva do acusado.

Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do investigado, 

pelos próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.

No mais, registro que a defesa ofereceu resposta à acusação, 

impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério 

Público.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

 Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

09 de outubro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor nomeado (fl. 69), o representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas, que são comuns (acusação 

e defesa).

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16896 Nr: 803-21.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22.566/MT

 Vistos etc.[...], mantenho a prisão preventiva do investigado, pelos 

próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.Noutro giro, 

DETERMINO a remessa deste feito ao Cartório Distribuidor para que 

proceda a redistribuição do mesmo, eis que não se trata de Procedimento 

Comum e sim Procedimento de Competência do Tribunal do Júri.No mais, 

registro que a defesa ofereceu resposta à acusação, impugnando, em 

defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público.Contudo, no 

presente momento processual, antes do encerramento da fase instrutória, 

não se pode corroborar as alegações da defesa. Em outras palavras, não 

se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do acusado, na forma do 

artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a constatação 

inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido dispositivo 

legal. Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez 

sumária, observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do 

CPP. Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da 

pretensão punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise 

do mérito.Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois 

que, ainda pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito 

processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, 

impõe-se o prosseguimento do feito.Isso posto, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para a data de 19 de setembro de 2018 às 

14h00min.Intimem-se: o acusado, o defensor nomeado (fl. 296), o 

representan te  do  M in is té r io  Púb l i co ,  bem como as 

testemunhas.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste 

d e s p a c h o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67211 Nr: 2516-11.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 72415 Nr: 2063-79.2018.811.0100

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF, JMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme ordenado, servindo a cópia de mandado.

II - Alcançada a finalidade, ou certificado a impossibilidade de 

cumprimento, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste 

Juízo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18538 Nr: 660-95.2006.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5.106-A, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446, 

SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato VALDECI APARECIDO SANTANA, em razão 

da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da pena 

em abstrato cominada ao crime, extinguindo também o presente 

processo.Após o transitado em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de estilo.Ciência 

ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo 

a cópia desta decisão como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72415 Nr: 2063-79.2018.811.0100

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF, JMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT 17.738, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000156-52.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

P L DA SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000156-52.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

25.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: P L DA SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI - EPP 

REQUERIDO: BRF S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: P L DA 

SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI - EPP Endereço: ESTRADA DO 

PEROBAL, ZONA RURAL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 28/09/2018 às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24818 Nr: 936-91.2009.811.0110

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA, EPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEY RICARDO 

FEITOSA DE PAULA, para devolução dos autos nº 936-91.2009.811.0110, 

Protocolo 24818, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104634 Nr: 2164-16.2018.811.0101

 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: MAIARA DENISE STEFFEN POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a parte autora para trazer aos autos cópia do 

distrato envolvendo os proprietários dos imóveis com a parte Requerida e 

caso tenha, também a cópia do contrato, a fim de verificar o término do 

contrato. Prazo: 05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos para análise do pedido liminar.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102714 Nr: 1253-04.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN BRASIL MARTINS, CLEODIANE 

BORGES SARDINHA, CRISTIANE MARTINS, APARECIDA GARCIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Autos Virtuais (ID. 102714)

Vistos.

1. Antes da análise do pedido de revogação de prisão, intime-se a nobre 

causídica para trazer aos autos o instrumento de procuração, eis que 

apresentou defesa prévia em favor dos quatro denunciados, bem como 

pedido de revogação de prisão e, até o momento, não regularizou a 

representação processual. Prazo: 03 (três) dias.

2. Após, conclusos para deliberação deste juízo.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86478 Nr: 840-93.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE MATOS SEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KERLEN CAETANO MORO - 

OAB:20033/O, YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA - OAB:MT/18.828

 Vistos. 1. Declaro encerrada a instrução processual. 2. Abra-se vista ao 

parquet para alegações finais e após intime-se a defesa via DJE para 

apresentar suas alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. 3. 

Em seguida, conclusos para sentença. 4. Em razão de sua atuação como 

defensor do Requerido, CONDENO o Estado de Mato Grosso no 

pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo de 01 URH, qual 

seja, o valor de R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos) da 

Tabela de Honorários da OAB/MT ao defensor nomeado, Dr. JACKSON 

SOKOLOVSKI ALVES. Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 

09/2007 da CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94330 Nr: 466-09.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Produtores Rurais de Santa 

Carmem-MT, VILMAR SCARSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jackson Vieira Gomes 

- OAB:20.239

 Vistos.
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1. Faculto ao Ministério Público apresentar manifestação acerca da 

resposta à acusação apresentada e documentos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

2. Ainda, intime-se a defesa para informar o endereço das testemunhas 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93469 Nr: 47-86.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR SANTOS SILVA, Marcelo 

Strege, MARCIANO STREGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, João Guilherme Scheffler - OAB:OAB/MT 19892/0

 Vistos.

1. Tendo em vista que o acusado até o presente momento não constituiu 

advogado, nomeio para sua defesa o Dr. João Guilherme Scheffler, sob a 

fé de seu grau.

2. Intime-se-o para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91827 Nr: 1611-37.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos.

1. Tendo em vista que o acusado até o presente momento não constituiu 

advogado, nomeio para sua defesa o Dr. Jackson Sokolovski Alves, sob a 

fé de seu grau.

2. Intime-se-o para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83534 Nr: 755-44.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Tendo em vista que o acusado até o presente momento não constituiu 

advogado, nomeio para sua defesa o Dr. Maicon Seganfredo, sob a fé de 

seu grau.

2. Intime-se-o para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89263 Nr: 295-86.2016.811.0101

 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): LAMINADORA SULPAR LTDA, SILVINO 

PERONDI SOBRINHO, DELVINA LAZARETI PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Vistos.

1. Acolho as alegações constantes na contestação e por conseguinte, 

determino a exclusão do polo passivo de IVONI FRONZA. Anotações 

necessárias.

2. Ainda, determino a inclusão no polo passivo das seguintes pessoas: 

LAMINADORA SULPAR LTDA, SILVINO PERONDI SOBRINHO, DELVINA 

LAZARETI PERONDI, conforme requerido pelo parquet. Anotações 

necessárias.

3. Após, citem-se tais pessoas, conforme despacho inicial, nos endereços 

constantes à fl. 56.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90361 Nr: 800-77.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA, LISBOA MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

composição civil, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 368-29.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JOAQUIM SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94119 Nr: 373-46.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI ALVES DOS SANTOS, MARCOS 

ROBERTO JAROSESKI, ALEX CESAR CUETIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88548 Nr: 1771-96.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33724 Nr: 2242-81.2007.811.0105

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oldielson Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severol Participações Empresariais Ltda, 

Organização Comercial e Imobiliária Trivelatto Ltda, Agropecuária Selle S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Monteiro da Costa 

Junior - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem quanto ao petitório de fls. 

301/302.

No mais, PROCEDA-SE com a atualização dos procuradores da parte 

agropecuária Selle S/A junto ao cadastro do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35875 Nr: 52-77.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Fontes Meira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ale Arfux Junior - OAB:MT 

6.843, ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - OAB:16.496/MT, 

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 Vistos.

Cuida-se de ação de direito penal proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de ALEX FONTES MEIRA E SILVA para 

apurar a prática do crime de homicídio culposo (artigo 121, § 3° do Código 

Penal).

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2009 (fls. 52).

 Às fls. 129 a defesa pugnou pela extinção da punibilidade, considerando 

o instituto da prescrição.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 O acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo, 

previsto no art. 121, § 3° do Código Penal, o qual prevê pena máxima de 03 

(três) anos de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima é superior a dois anos e não excede a quatro, tem prazo 

prescricional de 08 (oito) anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data da denúncia e a hodierna, transcorreu lapso 

temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEX FONTES 

MEIRA E SILVA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal, em relação ao delito de homicídio culposo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41212 Nr: 752-82.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa da Lavoura Produtos Agrícolas Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31760 Nr: 235-19.2007.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ORMONDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Fabio Dias Correia - OAB:9289/MT, ROBSON 

MEDEIROS - OAB:6395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64569 Nr: 31-28.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Francisco Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Langa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 1523-26.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construcol Materiais para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20.883/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 1938-72.2013.811.0105

 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): ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 
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a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65591 Nr: 961-46.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito (ADRIANO JOSÉ DA SILVA) para que promova sua 

devolução dentro do prazo de três dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do 

Código de Processo Civil, sob pena de busca e apreensão do processo, 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil, para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62492 Nr: 1564-90.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 (I) Vistos; Cuida-se de processo executivo de pena em que o sentenciado 

encontra-se em cumprimento da pena em regime fechado. É sabido que o 

artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o 

cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será 

feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar. Acontece que, como é de 

notório conhecimento, a Comarca de Colniza-MT não possui tais 

estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime 

fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto é facultado o 

comparecimento diário para pernoite na Casa de Albergado ou, ainda, a 

apresentação de comprovante de trabalho lícito, oportunidade em que lhe 

são concedidas a prisão domiciliar com comparecimento mensal em Juízo. 

Salienta-se que esta Comarca não conta com nenhum estabelecimento 

prisional adequado e diante da realidade exposta, nos termos da Súmula 

Vinculante n.º 56 não pode o recuperando permanecer cumprindo pena 

em regime mais gravoso. Outrossim, com o fito de adotar a política criminal 

mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei 

nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas 

destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em 

regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime 

semiaberto. Não pode passar sem registro que os programas de 

monitoramento eletrônico tem como grande objetivo fazer cumprir a 

reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao 

assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de 

uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado 

de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem 

descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a 

reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica 

como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora 

dos estabelecimentos prisionais. Todavia, considerando que o 

estabelecimento prisional desta Comarca não conta com a disponibilidade 

de tornozeleira eletrônica, deixo de determinar o monitoramento nesta 

modalidade. Com essas considerações, CONCEDO a progressão de 

regime ao recuperando para colocá-lo no regime de cumprimento da pena 

como sendo o SEMIABERTO, em situação de prisão domiciliar, devendo, 

ainda, submeter-se às obrigações abaixo expostas:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 

horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 15 (quinze) dias, 

contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A 

comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado; ou

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo (15 dias), na Secretaria da 

Vara Única e Juizados Especiais da Comarca de Colniza, sendo que, em 

todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e 

respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 15 dias, deverá recolher-se 

em seu domicílio, adentrando às 20h até as 06h da manha do dia seguinte;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local de sua 

residência – exceto em situações devidamente justificadas ou em 

situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, 

imediatamente, ao Juízo da Execução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar da Comarca de Colniza-MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Colniza-MT, para assinar o termo de comparecimento, comprovar o 

trabalho do mês. (II). Fica ciente, o recuperando, que, em caso de 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, ESTÁ, 

DESDE JÁ, AUTORIZADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de 

apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo 

acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e 

artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres 

reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo 

de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o 

senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento. (III). Caso 

queira fazer CURSOS, deverá, o recuperando, instruir o seu pedido com o 

comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento 

de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em 

horário especial, após às 20:00 horas, o mesmo acontecendo para 

participação em CULTOS RELIGIOSOS, em que deverá apresentar carta da 

liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do culto; 

(IV) Assim, ELABORE novo cálculo de pena, com urgência, uma vez que o 

recuperando foi progredido de regime. (V) Inexistindo alegação de 

nulidade, as partes presentes saem devidamente cientes deste ato 

processual. (VI) O recuperando tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar comprovante de endereço do local em que fixar domicílio. (VII) 

Cumpra-se. (VIII) O reeducando ficou ciente das condições que deverá 

cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, 

inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84960 Nr: 5216-42.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José de Arruda, Luciana Aguida de 

Oliveira Alves, Naziele Rosa de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença ser 

devidamente certificado, DETERMINO que sejam tomadas as seguintes 

providências:a) LANCE-SE o nome dos condenados no rol dos culpados; 

b) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do denunciado, com a sua devida identificação, 
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acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do 

disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal;c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório 

Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes da Seção 

13, do Capítulo VII, da CNGC;d) EXPEÇA-SE guia de recolhimento para fins 

de execução penal;e) INTIMEM-SE os réus para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuarem o pagamento da multa, observando-se o artigo 1.598 da 

CNGC.Perfilhando detidamente os autos, verifica-se que encontram-se 

apreendido nestes autos 03 (três) carteiras de cigarro, 01 (um) pacote de 

sal amoníaco, 01 (uma) bolsa de cor azul, 01 (um) par de brincos cor 

dourado, 01 (uma) pulseira cor dourado, 02 (duas) chaves de motocicleta, 

02 (duas) capa de celular, 01 (um) chip da operadora OI, 01 (um) isqueiro 

e 01 (uma) gargantilha dourada, DETERMINO suas devoluções aos 

condenados, devendo a Serventia do Juízo INTIMÁ-LOS para proceder 

com a restituição.Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes na presente sentença, remetam-se os autos ao ARQUIVO com 

as baixas e anotações de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38806 Nr: 378-03.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurina Alves Pereira, Adeilson Pereira, 

Leandro Pereira França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado aos réus MAURINA ALVES PEREIRA, 

ADEILSON PEREIRA e LEANDRO PEREIRA FRANÇA, com fulcro no art. 

107, inciso V, do Código Penal para reconhecer o implemento da 

prescrição antecipada. II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.III. 

Recolha-se mandado de prisão, porventura expedido.IV. Após, certificado 

o trânsito em julgado, procedam-se as providências necessárias e 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65582 Nr: 955-39.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertolina Pereira da Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a concordância da executada, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela exequente.

No mais, EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 124.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62627 Nr: 16-93.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62376 Nr: 1446-17.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irondno Crespim Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62554 Nr: 1628-03.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solita Becker Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

OFICIE-SE à autarquia requerida, determinando que implante imediatamente 

o benefício.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62028 Nr: 1097-14.2012.811.0105

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos;

 Aguarde-se em cartório a realização da audiência aprazada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70419 Nr: 18-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA MACEDO MENEZES 

DE ARAÚJO - OAB:44.591/DF, EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO 

- OAB:33.510 /DF, HYAGO CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, 
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PAULO RENATO SMANIOTTO - OAB:20.215/DF

 Portanto, tendo em vista as alegações dos subscritores do ofício de ref. 

77, bem como prezando pela segurança de todos os envolvidos na 

escolta, determino que a acusada seja interrogada por meio de carta 

precatória e DISPENSO a requisição anteriormente feita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65591 Nr: 961-46.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos;Cuida-se do executivo de pena do recuperando JOSÉ ELIAS 

FRANCISCO. (...) FUNDAMENTO E DECIDO.Como é sabido, prática de crime 

doloso no curso de execução penal é causa obrigatória para a regressão 

do regime, na forma do artigo 118, I, da LEP.Inclusive, nos termos do 

enunciado da súmula n. 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave 

decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no 

cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.Desta 

sorte, não obstante o processo penal para apurar o novo delito imputado 

ao recuperando ainda estar em curso, é inexorável a imposição da 

regressão de regime ao presente caso.Frise-se, também, que o 

reeducando não cumpria as condições para o cumprimento da pena desde 

24 de maio de 2017, o que, por si só, bastaria para regredi-lo para regime 

mais rigoroso.Com a falta grave e a nova prática delitiva demonstrou o 

reeducando encontrar-se inapto para o regime aberto de pena, haja vista 

se encontrar preso pela prática de delito cometido posteriormente àquele 

objeto da presente execução penal [autos n.º 2925-06.2016.8.11.0105 

(Código: 75805)].Desta forma, não será possível dar continuidade as 

condições do cumprimento da pena, em virtude da decretação da prisão 

do recuperando por outro processo.Ante todo o exposto, com fulcro no 

artigo 118, inciso I, da Lei Federal n.º 7.210/84, REGRIDO o regime de 

cumprimento de pena do recuperando JOSÉ ELIAS FRANCISCO para o 

SEMIABERTO e, por consectário lógico suspendo cautelarmente o regime 

de cumprimento da pena imposta enquanto perdurar a prisão 

preventiva.INTIME-SE o recuperando. CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público.CERTIFIQUE nestes autos o andamento dos autos n.º 

2925-06.2016.8.11.0105 (Código: 75805), a fim de verificar qualquer 

alteração da situação processual do reeducando (revogação da prisão 

preventiva ou prolação da sentença).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar 

com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN MONTE DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5177, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, 

JOSE NEY MARTINS JUNIOR - OAB:2280, Léo Antônio Fachin - 

OAB:4739, Marcos Antonio Faria Vilela de Carvalho - OAB:84, 

Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, Thiago da Silva Viana - 

OAB:6227-RO, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Logo, inexistindo fato novo capaz de modificar o escorço fático que deu 

ensejo à decretação da prisão preventiva dos réus, a MANUTENÇÃO das 

medidas cautelares é de rigor.Em cumprimento à decisão de Ref. 110, 

REITERE-SE Ofício de Ref. 119 à operadora CLARO S/A, solicitando que 

forneça imediatamente, SOB PENA DE DESOBEDIÊNCIA, histórico 

telefônico, com ligações recebidas e efetuadas pelo n. 69-99325-1579, 

entre os dias 1º de março de 2017 e 31 de maio de 2017, discriminando 

data, horário e local.OFICIE-SE à Autoridade Policial para que em cinco dias 

apresente os laudos das perícias de papiloscopia e da realizada no 

aparelho celular do acusado Moíses Ferreira de Souza (vide ofício de 

ref.222), ou justifique a impossibilidade.INTIME-SE a defesa do réu Paulo 

Neves Nogueira para que se manifeste quanto à realização do 

reconhecimento pessoal a ser realizado pela testemunha Osmar Antunes, 

uma vez que o paradeiro desta é ignorado e a acusação desistiu de sua 

oitiva. Faculto às defesas que entenderem que não tem mais prova a 

produzir que requeiram o desmembramento do feito, justificando o 

pleito.PROCEDA-SE junto ao cadastro do processo à atualização dos 

advogados que patrocinam a defesa do réu VALDELIR JOÃO DE SOUZA. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71801 Nr: 669-90.2016.811.0105

 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: ROSIMEIRE FLORENTINO DA SILVA, JORGE 

FLORENTINO DA SILVA, VALDILEIS FLORENTINO DA SILVA, VALDECIR 

FLORENTINO DA SILVA, NEIDE APARECIDA DA SILVA, ROSINEIDE 

FLORENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se nos autos que todos os herdeiros foram citados.

Assim sendo, CITEM-SE, por edital, eventuais terceiros interessados (art. 

721 do CPC)

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas para que manifestem eventual interesse 

na causa (art. 722 do CPC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 1316-51.2017.811.0105

 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: Martha Gonçalves Pereira, Vilma Gonçalves Pereira, 

Elenice Gonçalves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venancio de Deus Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Vistos etc.

CITEM-SE, o órgão do Ministério Público e os interessados não 

representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas, 

manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82504 Nr: 3701-69.2017.811.0105

 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): MAGDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, REVOGO a liminar deferida 

na movimentação de Ref: 4 ante o pagamento integral das parcelas 

vencidas e vincendas.PROCEDA-SE com a transferência do valor 

depositado às fls. 13 para a conta do requerente.DÊ-SE baixa nas 
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restrições eventualmente realizadas nestes autos.CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do § 8º do artigo 83 do Novo Código de 

Processo Civil, FIXO, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais).Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos 

do inciso I do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil.Após, 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.Colniza-MT, 13 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente)Ricardo Frazon MenegucciJuiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38315 Nr: 35-07.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Castro, CLAUDEMIR 

DO NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO RODRIGUES DE CASTRO, 

Filiação: Esmair Rodrigues de Castro e Maria Izabel de Castro, data de 

nascimento: 30/12/1984, brasileiro(a), natural de Ortigueira-PR, solteiro(a), 

serviços gerais / bitoleiro, Telefone (66) 8111-3457 e atualmente em local 

incerto e não sabido CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS, Cpf: 

02641552116, Rg: 2043850-8, Filiação: Lirio Ramalho dos Santos e Maria 

José do Nascimento Santos, data de nascimento: 10/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Colorado do Oeste-RO, solteiro(a), cobrador, Telefone 

66-8121-3297. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Consta dos autos do incluso inquérito policial que no 

dia 03 de dezembro de 2009, por volta das 17:30h, na Av. Tarumã, n. 56, 

Centro, na Loja Econômica, nesta comarca de Colniza, os denunciados 

Alessandro Rodrigues de Castro e Claudemir do Nascimento, conscientes 

da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso, 

subtrairam, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho 

celular marca Sansung, modela SGH J700, avaliado no valor de R$ 555,00 

(quinhentos e cinquenta e cinco reais), conforme autos de avaliação 

indireta de fls. 21, pertencente à vítima Daiane Dalmaso."

Despacho: Vistos;DEFIRO o pedido de fls. 124, em razão do que 

DETERMINO que se proceda a citação do acusado por edital, conforme 

previsão contida no artigo 361, caput, do Código de Processo 

Penal.Transcorrido o prazo para resposta (15 dias), CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 07 de agosto de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82641 Nr: 3792-62.2017.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 81, § 3º, da Lei n. 

9.099/95. DECIDO fundamentadamente. Ao réu é imputada a prática do 

crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. Para que 

sobrevenha um édito condenatório é necessária prova cabal da autoria e 

materialidade delitiva. O ônus da prova no processo penal cabe ao 

Ministério Público, segundo o art. 156 do Código de Processo Penal c.c. 

art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal – dispositivos dos quais se 

dessume o princípio do in dubio pro reo. Pois bem. Durante toda a 

instrução, a acusação não logrou êxito em se desincumbir do ônus de 

provar a autoria e a materialidade do crime, haja vista que a única 

testemunha ouvida não presenciou os fatos, bem como o réu negou a 

prática de qualquer delito. Ademais, a própria ofendida prestou depoimento 

confuso e contraditório, não podendo se extrair de suas declarações 

elementos capazes de embasar uma sentença condenatória. Tanto é que 

a própria acusação requereu a absolvição do réu em sede de alegações 

finais. São as palavras oportunas de Nelson Hungria “a verossimilhança, 

por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta 

autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é 

condenar um possível inocente” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, 

vol. V, Ed. Forense, p. 65). Nesta senda, a absolvição do réu é a medida a 

se impor. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de absolver RENATO LUIZ DE CARVALHO, o que faço 

com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

REVOGO as medidas cautelares eventualmente aplicadas nestes autos. 

DESCABE condenação ao pagamento de custas. Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações. P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 27/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro em Substituição Legal da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o ofício circular n. 239/2018, protocolo 

010047-31.2015.811.0000 datado de 31 de julho de 2018 que determinou a 

conclusão dos processos referentes a Resolução n. 15 do CNJ.

CONSIDERANDO o disposto na seção 2, art. 9° da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

grosso.

RESOLVE:

Art. 1°- DESIGNAR CORREIÇÃO com início em 13 de agosto de 2018, nas 

ações penais que tenham como vítima criança e adolescente, cujos 

processos tramitam na Secretaria da Vara Única desta Comarca, sem 

prejuízo do normal funcionamento dos serviços executados no respectivo 

departamento, por um período de 10 dias.

Art. 2°- NOMEAR a Senhora Juliana Luiza Haupenthal Berwanger – 

Gestora Geral de 1º Entrância, para secretariar os trabalhos a serem 

realizados, devendo, para tanto, convocar os servidores para trabalhar na 

equipe de apoio, se necessários.

Art. 3º - ENCAMINHE-SE cópia desta à Corregedoria Geral da Justiça.

Cotriguaçu/MT, 13 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 03/2018/C.A.

* O Edital n° 03/2018/C.A. - referente à pontuação e classificação do Teste 

Seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de 

Psicologia e Fisioterapia, para prestação de serviços na Comarca de 

Cotriguaçu - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78001 Nr: 4129-69.2017.811.0099

 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: JTDS, JGPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE o benefício da justiça 

gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do pagamento das 

custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a 

perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR o 

respectivo Formal de Partilha para que os requerentes possam 

providenciar a sua averbação do Registro de Imóveis e assim, 

individualizar o patrimônio realizado, ATENTANDO-SE ao art. 1.160 da 

CNGC;2.INTIMAR as partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. 

I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 02 de maio de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76546 Nr: 3215-05.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Cumprimento de Título Judicial” ajuizada por 

Raick Gayeski da Cruz e Higor Gayeski da Cruz, representados por sua 

genitora Fátima Gayeski,contra Elias Alves da Cruz.

Devidamente citado, o requerido realizou o pagamento integral do débito 

alimentar, conforme informado pela parte-exequente.

Assim, o Ministério Público manifestou pela extinção da execução, ante a 

quitação do débito exequendo.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE o executado ao pagamento das despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

APENSAR estes autos ao processo nº. 3215-05.2017.811.0099 – código 

76546.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de abril de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76547 Nr: 3216-87.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DEFERE-SE o pleito da parte-exequente.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. APENSAR estes autos ao processo nº. 3215-05.2017.811.0099 – 

código 76546;

2. CITAR o executado por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante 

indicado (atualizado), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, nos termos do artigo 528, §8º, do Código de 

Processo Civil;

3. FICA INTIMADO e CIENTE de que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo indicado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, SE FOR O CASO. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante;

4. Não efetuado o pagamento no prazo mencionado ou decorrido o prazo 

sem manifestação, conclusos para análise da possibilidade de penhora de 

valores pelo sistema BACENJUD;

5. Consigne que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o 

pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC);

6. Apresentada impugnação, INTIMAR a parte-exequente para se 

manifestar (prazo 15 dias);

7. No caso de a parte-executada requerer o parcelamento do débito ou 

outro requerimento, INTIMAR a parte-exequente para manifestação e após 

ao Ministério Público, se não for o autor, por fim conclusos (prazo de 15 

dias para cada);

8. Na hipótese de o executado comprovar o pagamento ou após a 

manifestação da parte-exequente e do Ministério Público, CONCLUSOS.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de abril de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 1428-77.2013.811.0099

 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: DENISE PAVAN BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, considerando a 

juntada de fls. 224, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

parte requerida para que se manifeste nos autos informando novo 

endereço da denunciada à lide ou para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010068-59.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:
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JACKSON WALTER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

25/09/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 13 de agosto de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010040-23.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BUGADAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

25/09/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 13 de agosto de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9222 Nr: 325-12.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Maria Delmondes Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, Silvana da Silva Toledo - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal do Inss - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 264/266, intime-se a parte exequente para, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Com a resposta conclusos os autos.

Atente-se para o cumprimento dos atos ordinatórios de conformidade com 

a CNGC Art. 1.209 e Portaria 01/2015/Gab.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 1199-84.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Lacerda, Francisco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Dom Aquino Indústria e Comércio 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aramitan Faria Cassiano Jorge 

de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 Autos nº: 1199-84.2014.811.0034 (Código: 35903)

Vistos, etc.

Defiro a penhora requerida no rosto dos autos do processo de código 

415-88.2006.811.0034 Código: 7266, em trâmite perante este juízo, no 

valor de R$ 5.464,17 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

dezessete centavos), conforme cálculo apresentado às fls. 77.

Intimem-se as partes acerca dessa decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 10 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12924 Nr: 597-98.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Dotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdécio Társis Rezende Fernandes, Eva 

Elaine de Oliveira Rezende Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Dotto - 

OAB:4628-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 Processo nº 597-98.2011.811.0034

Código nº 12924

VISTOS ETC.

Considerando a ausência de impugnação da penhora online realizada (fls. 

221/222) e a recusa da exequente em relação ao acordo proposto pela 

parte contrária (fl. 224), PROCEDA-SE o levantamento dos valores para a 

conta indicada pelo credor.

Após, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 18 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31999 Nr: 715-06.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO KAORO MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº 715-06.2013.811.0034 - Código nº 31999

Exequente: Osvaldo Kaoro Matsumoto

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos etc.

Considerando a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 134/139, intime-se a parte exequente para, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Com a resposta conclusos os autos.

 Atente-se para o cumprimento dos atos ordinatórios de conformidade com 

a CNGC Art. 1.209 e Portaria 01/2018/Gab.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 07 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32024 Nr: 739-34.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corbiniano Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12529

 Processo nº 739-34.2013.811.0034

Código 32024

VISTOS ETC.

O exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença (fls. 

472/477), contudo o pronunciamento de fls. 464/470 é sentença ilíquida, 

eis que reconheceu a pretensão do autor de restituição do investimento 

efetuado com a ré, deduzindo-se aquilo que já foi recuperado, sem 

delimitar qual a monta correspondente ao resultado desta operação.

Portanto, como manda o CPC no artigo 509 e seguintes, é preciso 

proceder com a liquidação da sentença, pelo que deixo de receber a inicial 

de cumprimento de sentença apresentada.

Desta forma, INTIMEM-SE as partes para requererem o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 637-12.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMMMeRrpmMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 Processo nº 637-12.2013.811.0034

Código 31918

VISTOS ETC,

Trata-se de Execução de Alimentos movida por NAYARA SANTANA DA 

COSTA, MARLON SANTANA DA COSTA, MAYCON SANTANA DA 

COSTA, MARCOS SANTANA DA COSTA e RUAN SANTANA DA COSTA, 

menores representados pela genitora MARIA SANTANA DOMINGOS, em 

face de JOVELINO DA COSTA, todos devidamente qualificados nestes 

autos.

A representante dos exequentes não foi localizada no endereço 

constante nos autos para dar andamento ao feito (fl. 120).

O Ministério Público, atuando como substituto processual dos exequentes, 

também não obteve êxito em contactá-la, mas conseguiu endereço por 

meio do sistema SIEL com localização na Comarca de Campo Verde/MT. 

Assim, requereu o declínio da competência àquele Juízo (fls. 122/125).

Os autos vieram conclusos.

Eis o relatório.

Decido.

É dos autos que a representante dos exequentes não foi localizada no 

endereço indicado na peça inicial, deixando de proceder com o devido 

andamento da demanda.

Lado outro, obteve-se endereço vinculado ao seu nome no sistema SIEL, 

localizado na Comarca de Campo Verde/MT.

A demanda cinge direito de crianças/adolescentes, sendo o foro dos pais 

ou responsável o critério-mor para definir a competência para processá-lá 

e julgá-la, consoante preconiza o ECA no artigo 147, inciso I, abaixo 

transcrito:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

Posto isto, tendo em vista a mudança de domicílio certificada e a 

informação de endereço em outra Comarca, em observância ao dispositivo 

supracitado DECLINO da competência para processar e julgar a lide e 

ordeno sua REMESSA ao Juízo de Campo Verde/MT, visando facilitar o 

acompanhamento do caso, fazendo constar nossas homenagens.

Ciência ao MPE.

Após, baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 285-54.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilmar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:OAB-MT -16308-A

 Processo nº 285-54.2013.811.0034

 Código 31545

Requerente: Zilmar Pereira de Souza

Executado: Banco Finasa s/a

VISTOS ETC.

 Chamo o feito à ordem.

Revogo a decisão de fl. 372, e determino o levantamento dos valores 

depositados (fl. 368) em favor do autor.

Após, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 10 de agosto de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51139 Nr: 2711-97.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Araújo Sassagima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Germano Oliveira, Leonor Germano de 

Oliveira Brito, Maria do Socorro Oliveira, Josafa Germano de Oliveira, 

Claudomiro Germano de Oliveira, Jose Germano Oliveira, Luiz Germano de 

Oliveira, Cleidi Aparecida de Olveira Lopes, Ana Claudia de Oliveira Lopes, 

Edivaldo Oliveira Lima, Ildaci Oliveira Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Autos nº 2711-97.2017.811.0034

Código 51139

VISTOS ETC,

Trata-se Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por EMILIANA 

ARAÚJO SASSAGIMA em face de ANA GERMANO OLIVEIRA E OUTROS, 

todos devidamente qualificados em inicial.

Compulsando os autos, vejo que os litigantes já entabularam acordo 

(homologado à ref. 38), contudo, ainda está pendente a transmissão do 

bem objeto da ação em razão de questões extrajudiciais, uma vez que o 

Cartório de Registro de Imóveis exigiu vários documentos para lavratura 

da escritura. Os requeridos, por sua vez, pugnaram pela expedição de 

carta de adjudicação, dispensando os documentos apontados pelo CRI 

(refs. 79 e 107).

Pois bem.

Observo do acordo já devidamente homologado que as partes chegaram a 

um consenso quanto à alienação do imóvel, de forma que inexiste 

empecilho para a expedição de Carta de Adjudicação e formalização da 
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transferência pelo Cartório, especialmente porque ninguém se opõe à 

venda ou valores envolvidos.

Desta forma, sem maiores delongas, DEFIRO o pedido das partes e, como 

já há Carta de Adjudicação expedida nos autos (ref. 63), DETERMINO o 

desentranhamento e remessa ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca para formalização da alienação do bem imóvel.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 10 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56071 Nr: 1518-13.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Moto Ponto Com Eireli 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216, Diego da Silva Damasceno - OAB:21213, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB: 8.123 /PR, Maria Amália C. 

Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que no prazo legal apresente as guias de 

recolhimento das custas e taxas judiciárias. Intimo ainda que as guias de 

diligências para os oficiais de justiça poderão ser retiradas e pagas pelo 

seguinte endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-72.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELENY TORRES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (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 DOM AQUINO Processo nº 

8010397-72.2015.8.11.0034 Vistos ETC, Intime-se a parte credora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do débito requerendo 

o que entender de direito. Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de 

seu advogado (a), para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia 

devida ou apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma 

do art. 525 do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 24 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-96.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000315-96.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 26/09/2018 Hora: 15:30 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 13 de agosto de 2018.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 032/2018

Suspende parcialmente o expediente externo e integralmente todos os 

prazos processuais no âmbito da Comarca de Guarantã do Norte nos dias 

13, 14, 15, 16 e 17 de agosto de 2018.

O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando o processo de ampliação e reforma do Fórum local levado a 

efeito através de convênio firmado entre o Município de Guarantã do Norte 

e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Considerando que parte do objeto do contrato diz respeito à reforma da 

área construída, com renovação de pisos, rodapés e adaptações às 

normas do CNJ nos banheiros;

Considerando a necessidade de fiel cumprimento do cronograma de obra 

elaborado em conjunto entre a empresa contratada e os fiscais do 

contrato – Município e Tribunal de Justiça;

Considerando o Ofício n. 022/2018, oriundo da Construtora contratada 

solicitando autorização para dar continuidade à reforma da parte interna 

do Fórum no período de 10.08.2018 até 20.08.2018;

Considerando que as obras programadas para este período serão 

realizadas durante todo o dia - iniciando às 7h e findando às 20h - e 

impedem a circulação de usuários externos no Fórum, em especial no 

saguão principal, corredor e e Secretaria da Vara Única;

Considerando que o período solicitado coincide com a semana do projeto 

pai presente, estando já as partes devidamente intimadas.

Considerando que a reforma, nesta fase, abrangerá apenas a área da 

Secretaria e do servidor de rede, sem programação de reforma nos 

ambientes da Diretoria do Foro, Gabinete e Sala de Audiências.

RESOLVE:

Art. 1º Suspender o expediente ordinário externo e, em consequência, os 

prazos processuais no âmbito da Comarca de Guarantã do Norte-MT nos 

dias 13.08.2018 (segunda-feira), 14.08.2018 (terça-feira), 15.08.2018 

(quarta-feira), 16.08.2018 (quinta-feira) e 17.08.2018 (sexta-feira).

Art. 2º O início e o fim dos prazos com termo nestas datas ficam 

prorrogados para o próximo dia útil seguinte.

Art. 3º Todos os servidores e terceirizados deverão cumprir integralmente 

o horário de expediente regular, velando e fiscalizando, sem prejuízo das 

funções ordinárias, a manutenção da organização do acervo processual, 

equipamentos de informática, mobiliário e materiais de expediente durante 

a obra.

Art. 4º Em garantia da segurança do acervo e do patrimônio público, o 

policial militar que cumpre expediente no Fórum deverá permanecer no 

local durante todo o período de realização das obras, enquanto houver 

servidores do fórum ou funcionários da construtora trabalhando in loco, 

inclusive nos finais de semana.

Art. 5º Ficam integralmente mantidas a pauta de coletas de DNA e as 

audiências do projeto Pai Presente programadas para o período, assim 

como o expediente e os trabalhos correicionais em Gabinete.

Art. 6º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo juiz Diretor do Foro.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências, incluindo cópia do Ofício 

022/2018 recebido da construtora contratada.

Encaminhe-se, com urgência, cópia desta Portaria à Presidência do 

Tribunal de Justiça, ao Juízo Diretor do Foro da Comarca de Alta Floresta, 

à Subseção da OAB em Peixoto de Azevedo, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública da Comarca e à Polícia Judiciária Civil.

Publique-se no átrio do Fórum.

Arquive-se na Diretoria do Foro.

Cumpra-se.
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Guarantã do Norte-MT, 03 de agosto de 2018.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117463 Nr: 3812-73.2018.811.0087

 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: MARIA ELIAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:25125/0, Pedro 

Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Solicite-se parecer do NAT.

Ainda, verifica-se que a parte autora apôs sua impressão digital no 

instrumento particular de procuração.

Todavia, a legislação pátria exige, no caso de analfabetos, a utilização de 

instrumento público ou particular, assinado a rogo e contendo a assinatura 

de duas testemunhas (art. 595 do Código Civil).

Deste modo, intime-se a parte autora para sanar o defeito de 

representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC).

 Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 834-26.2018.811.0087

 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: Ildo Pierezan

 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:

 Diante do patrimônio informado pelo INSS e sendo evidente a falta 

ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, 

REVOGO o benefício outrora concedido e determino o recolhimento das 

custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Recolhidas, voltem-me conclusos para sentença. Não recolhidas as 

custas, cancele-se a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112054 Nr: 4066-80.2017.811.0087

 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: Arisoli Arruda Loureiro Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112055 Nr: 4067-65.2017.811.0087

 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: Sônia Dalva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112077 Nr: 4074-57.2017.811.0087

 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: VICENTE SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113098 Nr: 593-52.2018.811.0087

 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: Enirio João Eller

 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:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113786 Nr: 1126-11.2018.811.0087

 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: Laerte Bastreghi, Ivone Wolf Bastreghi

 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:

 Bem analisados os autos, vê-se que se está diante de coisa julgada.

Conforme documentação juntada pelo INSS os autores ajuizaram ação 

com mesmo objeto e causa de pedir da presente, tombada sob o n. 

5294-06.2012.401.3603 tendo o feito transitado.

Assim, sendo inviável a repetição de causas idênticas, reconheço a coisa 

julgada e extingo o feito sem resolução de mérito.

Revogo os benefícios da gratuidade judiciária.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condena-la nas penas da litigância de má-fé.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112877 Nr: 411-66.2018.811.0087

 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: Maria Praxedes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem analisados os autos, vê-se que se está diante de coisa julgada.

Conforme documentação juntada pelo INSS a parte autora ajuizou ação 

com mesmo objeto e causa de pedir da presente, tombada sob o n. 

2055-52.2016.401.3603 tendo o feito transitado.

Assim, sendo inviável a repetição de causas idênticas, reconheço a coisa 

julgada e extingo o feito sem resolução de mérito.

Revogo os benefícios da gratuidade judiciária.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condena-la nas penas da litigância de má-fé.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114035 Nr: 1331-40.2018.811.0087

 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: Sueleide Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem analisados os autos, vê-se que se está diante de coisa julgada.

Conforme documentação juntada pelo INSS a parte autora ajuizou ação 

com mesmo objeto e causa de pedir da presente, tombada sob o n. 

2055-52.2016.401.3603 tendo o feito transitado.

Assim, sendo inviável a repetição de causas idênticas, reconheço a coisa 

julgada e extingo o feito sem resolução de mérito.

Revogo os benefícios da gratuidade judiciária.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condena-la nas penas da litigância de má-fé.

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:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 23 de outubro de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111856 Nr: 3930-83.2017.811.0087

 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: JWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ - 

OAB:14907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 23 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114449 Nr: 1656-15.2018.811.0087

 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: Nair Blemer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadir Blemer de Carvalho - 

OAB:11595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431 -B

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 23 de outubro de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111422 Nr: 3690-94.2017.811.0087

 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: Copersul Comercio de Cereais e Representação 

Ltda-EPP, Arno Gunsh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Nortão Guarantã LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 16 de outubro de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109545 Nr: 2684-52.2017.811.0087

 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: Gabriela Ribeiro Veras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR (União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 16 de outubro de 2018, às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110019 Nr: 2948-69.2017.811.0087

 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: Neide de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sabemi Seguradora 

SA/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 16 de outubro de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112874 Nr: 408-14.2018.811.0087

 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: Maria Aparecida da Silva Rocha
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem analisados os autos, vê-se que se está diante de coisa julgada.

Conforme documentação juntada pelo INSS a parte autora ajuizou ação 

com mesmo objeto e causa de pedir da presente, tombada sob o n. 

2055-52.2016.401.3603 tendo o feito transitado.

Assim, sendo inviável a repetição de causas idênticas, reconheço a coisa 

julgada e extingo o feito sem resolução de mérito.

Revogo os benefícios da gratuidade judiciária.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condena-la nas penas da litigância de má-fé.

Intimem-se.

Não apresentado recurso, calculem-se as custas e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109544 Nr: 2683-67.2017.811.0087

 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: Gisele Leitzke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR (União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 16 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108098 Nr: 1879-02.2017.811.0087

 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: Maria José da Silva Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 16 de outubro de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109212 Nr: 2481-90.2017.811.0087

 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: Gercino Prado de Carvalho, Izabel de Assis de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria 032/2018, que suspendeu o expediente externo 

e integralmente todos os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 16 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-08.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JUVENTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O L H A R  C I D A D E  V A L E  P E I X O T O  E  R E G I Ã O 

(WWW.OLHARCIDADE.COM.BR) (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

03/10/2018 às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-10.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MEIREDALVA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 10h40min. Guarantã do Norte/MT, 02 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010148-59.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIS MELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para que diga 

sobre o cumprimento integral do acordo e/ou requeira o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-47.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020/B-B (ADVOGADO)

 

Conforme se depreende dos autos a parte executada cumpriu com o 

pagamento do débito. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos 

do art. 924, inciso I e art. 925, do CPC. Proceda-se com a transferência do 

valor depositado em conta única para a conta informada no ID 6802537. 
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Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença, certifique-se. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. P.R.I.C Guarantã do Norte, 30 de agosto de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-18.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

 

Conforme se depreende dos autos a parte executada cumpriu com o 

pagamento do débito. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos 

do art. 924, inciso I e art. 925, do CPC. Proceda-se com a transferência do 

valor depositado em conta única para a conta informada no ID 6856766. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença, certifique-se. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. P.R.I.C Guarantã do Norte, 31 de agosto de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010046-42.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Conforme se depreende dos autos a parte executada cumpriu com o 

pagamento do débito. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos 

do art. 924, inciso I e art. 925, do CPC. Proceda-se com a transferência do 

valor depositado em conta única para a conta informada no ID 5980331. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença, certifique-se. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. P.R.I.C Guarantã do Norte, 31 de agosto de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010262-66.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA ZANATTA BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

Conforme se depreende dos autos a parte executada cumpriu com o 

pagamento do débito. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos 

do art. 924, inciso I e art. 925, do CPC. Proceda-se com a transferência do 

valor depositado em conta única para a conta informada no ID 5986898. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença, certifique-se. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. P.R.I.C Guarantã do Norte, 31 de agosto de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010161-92.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA COSTA DANASSAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a exequente para que se maniferta sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-03.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE MARIA REIS SCHWARZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se o executado, na pessoa de sua procuradora, Flávia Almeida 

Moura Di Latella, inscrito na OAB/MG 109.730. Exclua-se do processo o 

advogado ANDRÉ LOPES AUGUSTO. Não havendo comprovação de 

cumprimento, DEFIRO, desde já, a realização de bloqueio online via 

BACENJUD, conforme os valores apresentados pelo exequente. Intime-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 1736-35.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos nº 1736-35.2018.811.0036 (58510)

Ação Civil Pública

Despacho

Vistos etc.

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, ENCAMINHEM-SE ao NAT os documentos necessários, via malote 

digital e e-mail, para que o referido núcleo, no prazo constante na aludida 

Portaria, elabore o competente Parecer Técnico, para a análise do pedido 

de tutela específica constante na peça inicial, especialmente quanto à 

necessidade e viabilidade de tratamento ambulatorial, bem como 

procedimentos cirúrgicos e medicamentos para as enfermidades ali 

relatadas pelo Município de Guiratinga/MT e Estado do Mato Grosso, ao ora 

paciente RICHARD EMANUEL ALVES DE SOUZA NEVES.

Com o retorno do referido laudo, DEVOLVAM-SE os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 460 de 633



 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 19/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 38742 Nr: 1547-96.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Lopes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martinho Santosda 

Silva - OAB:MT15.258, Marcos Paulo Santos Silva - OAB:MT 9.565

 Intimar o advogado do acusado para responder a acusação no prazo 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 49989 Nr: 2031-09.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENdS, AMFN, RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Intimar o advogado/procurador dos réus intimados na Cp juntada na ref. 

166, para que tome conhecimento da vontade expressa dos acusados de 

recorrer da r. sentença, apresentando eventuais recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58860 Nr: 1858-48.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Viola Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Autos: 1858-48.2018.811.0036 (58860)

Ação Criminal

DESPACHO

Vistos.

C U M P R A - S E  o  a l v a r á  d e  s o l t u r a  n º 

1008794-83.2018.8.11.0000.05.0001-16 - 2º Câmara Criminal juntado nos 

autos em favor do indiciado PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES, expedido em 

cumprimento a Decisão Liminar subscrita pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho no HC nº 

1008794-83.2018.8.11.0000.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/08/2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos: 1594-02.2016.811.0036 (43858)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se da certidão de Ref. 283 que o advogado constituído do réu 

ELTON FERNANDES DE ABREU, mesmo após ser intimado, via DJE para 

apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário e/ou juntar 

documentos e requerer diligências, quedou-se inerte.

 Dessa forma, a fim de evitar qualquer futura alegação de cerceamento de 

defesa ou nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

rol de testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, 

em querendo, junte documentos e requeira diligências (artigo 422 CPP) ou 

indique nos autos outro advogado de sua confiança para apresentar 

apresenta-las, ou no mesmo prazo indique nos autos outro advogado de 

sua confiança para apresenta-las.

ADVIRTA ainda o réu que caso mantenha-se inerte, automaticamente, 

será nomeada a Defensoria Pública para atuar em seu favor.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/08/2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 

Grande, Maiara Zago da Silva, Marcia Aguiar Araújo, Marina Aguiar 

Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT, Roberto Gonçalves 

Ferreira - OAB:20.438, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

 VARA ÚNICA

Processo nº 2793-25.2017.811.0036

Código: 51856

Decisão.

Vistos etc.

 Verifica-se dos autos que a acusada MAIARA ZAGO DA SILVA foi 

devidamente notificada a fl. 947 e até o presente momento não apresentou 

resposta à acusação.

Vê-se, outrossim, que as acusadas LEILIENE ALVES GRANDE e SARA 

RIBEIRO DOS SANTOS, revogaram os poderes do advogado constituído e 

requereram que suas defesas sejam patrocinadas pela Defensoria 

Pública.

Isso posto, NOMEIO o DEFENSOR PÚBLICO para patrocinar os interesses 

das acusadas supra mencionadas.

Como apenas a acusada MAIARA ZAGO DA SILVA ainda não apresentou 

defesa preliminar, ABRA-SE VISTAS à Defensoria Pública para oferecê-la, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, voltem-me conclusos com URGÊNCIA por se tratar de réus presos.

 Guiratinga/MT, 09 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Considerando o despacho proferido na ref. 30 dos autos, intimo o 

executado através de seu advogado nos termos do art. 841,§ 1º do CPC, 

para que figurem como depositário dos bens móveis objeto da penhora, 

prestando caução idõnea nos termos do art. 840, inciso III do CPC no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Autos nº 308-18.2018.811.0036

Código: 54952

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Verifica-se dos autos que os bens indicados na missiva foram 

devidamente penhorados e avaliados.

 DEFIRO o requerido pela parte exequente as fls. 71/72 r determino que a 

secretaria INTIME OS EXECUTADOS na forma do artigo 841, § 1º do CPC, 

para que figurem como depositários dos bens móveis objeto da penhora, 

prestando caução idônea nos termos do art. 840, inciso III do CPC no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo acima mencionado sem o necessário depósito da 

caução pelos executados, INTIME-SE O EXEQUENTE para providenciar a 

retirada dos bens penhorados, mantendo-os em depósito.

Por fim, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Autos nº 308-18.2018.811.0036

Código: 54952

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Considerando a certidão de fls. 55/56 dando conta da realização da 

avaliação dos bens descritos na Carta Precatória, INTIME-SE os 

executados na forma do artigo 841, § 1º do CPC, para que figurem como 

depositários dos bens móveis objeto da penhora, prestando caução 

idônea nos termos do art. 840, inciso III do CPC no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Decorrido o prazo acima mencionado sem o necessário depósito da 

caução pelos executados, intime-se o exequente para providenciar a 

retirada dos bens penhorados, mantendo-os em depósito.

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 39042 Nr: 1429-86.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Moreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Pereira Barbosa, Município de 

Guiratinga-MT, Dmaeg - Departamento Municipal de Água e Esgoto de 

Guiratinga-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, LUCIANA GULART SOARES - OAB:6008/O, Rogério 

Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo novamente as partes para, no prazo legal 

darem andamento ao feito. Certifico ainda que, intimo a autora para 

manifestar, em igual prazo, acerca da certidão da Oficiala de Justiça de 

Ref. 55.

Guiratinga - MT, 13 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 34261 Nr: 1038-68.2014.811.0036

 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): Nilcelia Neves Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jackson Wagner R. Santos - OAB:SP- 226.132, José 

Martins - OAB:84.314/SP, Marcio Frederico Arruda Montenegro - 

OAB:15329, Marília Caroline da Silva - OAB:GO- 35.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo requerido pela parte autora à Ref. 

62. Desta feita, intimo a mesma para, no prazo legal, dar andamento ao 

feito.

 Guiratinga - MT, 13 de agosto de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70526 Nr: 766-59.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELI ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - 

ME, RODNEI ANGELI, ELIANE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8194-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:OAB/MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o transcurso do prazo do acordo formulado às fls. 28/34, 

nos termos da Legislação Vigente e dos Artigos 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento, nos termos Acórdão de fls. 135/vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90461 Nr: 1825-72.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Carta Precatória nº: 1825-72.2018.811.0096 (Código: 90461)

Requerente: Edras Soares

Requerido: Vecelli Comercial Agrícola Ltda

Vistos.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itáuba, 10 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76066 Nr: 742-26.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copagro Comércio de Prodtuos Agrícola Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Moreli - OAB:13052, 

RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUISA GERLACH 

GESUALDO - OAB:17290/O

 Processo nº 742-26.2015.811.0096 (Código 76066)

Exequente: Copagro Comércio de Produtos Agrícola Ltda

Executado: Antonio Farias

Vistos.

Considerando o petitório de ref. 37/38, na qual a parte requer o início da 

fase de cumprimento de sentença, 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 (quinze) 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 (art. 523, §1º, do CPC).

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

intime-se a parte credora (Copagro Comércio de Produtos Agrícola Ltda).

Às providências.

 Itaúba, 10 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89987 Nr: 1553-78.2018.811.0096

 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: MBCC, HVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1553-78.2018.811.0096 (Código 89987)

Requerente: Henderson Veronezi Cebrian e Marcia Barbosa Costa Cebrian

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.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita requerido pelas partes.

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público para que se manifeste, na forma do artigo 178, inciso II, 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Itaúba, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71435 Nr: 715-14.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE SOUZA NOGUEIRA-ME, ADEMIR DE 

SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Rafael T. Moreira - OAB:18870/MT

 Execução Fiscal n° 715-14.2013.811.0096 (Código 71435)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Ademir de Souza Nogueira-ME e Ademir de Souza Nogueira

Vistos .

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em face de Ademir de Souza Nogueira-ME e Ademir de 

Souza Nogueira, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito em razão do pagamento (fls. 48/50).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil “extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, DECLARO EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, 

e 925 do Código de Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46496 Nr: 238-93.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE SOUZA NOGUEIRA-ME, ADEMIR DE 

SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Rafael T. Moreira - OAB:18870/MT

 Execução Fiscal nº 238-93.2010.811.0096 (Código 46496)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Ademir de Souza Nogueira-ME e Ademir de Souza Nogueira

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 56, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46368 Nr: 100-29.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE SOUZA NOGUEIRA-ME, ADEMIR DE 

SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Rafael T. Moreira - OAB:18870/MT

 Execução Fiscal nº 100-29.2010.811.0096 (Código 46368)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Ademir de Souza Nogueira-ME e Ademir de Souza Nogueira

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 41, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46367 Nr: 99-44.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE SOUZA NOGUEIRA-ME, ADEMIR DE 

SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 100-29.2010.811.0096 (Código 46368)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Ademir de Souza Nogueira-ME e Ademir de Souza Nogueira

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 41, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 17034 Nr: 77-64.2002.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rinaldo Ferreira da Silva - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2007/27 (Código 17034)

Requerente: José Carlos Gonçalves

Requerido: Marli Aparecida da Silva

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 79, que informa que a requerida 

encontra-se em local incerto e não sabido, não sendo possível ser 

intimada acerca da sentença proferida nos autos, razão pela qual 

DETERMINO que a sua intimação seja realizada através de edital, que 

deverá ser fixado no átrio do Fórum pelo período de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70388 Nr: 650-53.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Garmatz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 650-53.2012.811.0096 (Código nº: 70388)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Sadi Garmatz

Vistos.

Trata-se ação penal em desfavor de SADI GARMATZ, dando-o como 

incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sentença condenatória proferida em 03 de maio de 2018, condenando o 

acusado a pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção 

e 11 (onze) dias-multa, bem como a suspensão (se atualmente possuir) ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo período de 02 (dois) meses.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 21/05/2018 

(fls. 115).

DECIDO.

Tendo em vista a incidência da prescrição retroativa, a extinção da 

punibilidade do réu é de rigor.

Considerada a pena concreta aplicada na sentença, constata-se o 

decurso de tempo superior ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a 

saber, 03 (três) anos (art. 109, VI, e 110, § 1º, CP), decorrido entre o 

recebimento da denúncia (16/10/2012 – fl. 35) e a prolação da sentença 

(03/05/2018 - fl. 109/113).

 Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a 

consequente extinção da punibilidade do réu, na forma do artigo 107, IV, 

do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, em atenção 

ainda ao princípio da economia processual (STJ-HC 162.084/MG; STJ-HD 

41.228/SP; TRF3-SER 37230/SP; TRF3-AP 56542/SP; TRF4-SER 937/PR).

 Ante o exposto, com base no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do 

Código Penal, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDAE de SADI 

GARMATZ, quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47550 Nr: 522-67.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANÍSIO BERNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A/MT

 Processo nº 522-67.2011.811.0096 (Código 47550)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Pedro Anísio Bernardelli

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 151, determino que seja expedido 

a guia de execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de 

Execuções Penais e a CNGC.

Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de Execuções Penais 

competente.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.
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Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47472 Nr: 444-73.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Processo nº: 444-73.2011.811.0096 (Código: 47472)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Luiz Carlos FLorentino

Vistos.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 150/152 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Luiz Carlos Florentino.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez às fls. 154 pugnando 

pela extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal, bem 

como requerendo que o valor (R$ 1.874,00) vinculado junto a conta única 

do TJ/MT seja destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (Banco do 

Brasil, AG 4137-8, C/C 7864-6).

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ CARLOS FLORENTINO, no que 

concerne a fattispecie constante destes autos.

Determino que o valor vinculado à conta única do TJ/MT seja destinado ao 

Fundo Municipal do Meio Ambiente, na conta apresentada pelo Parquet.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal dos acusados, nos termos do 

Enunciado 105 do FONAJE, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade, é desnecessária a intimação do autor do fato ou 

do réu.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba, 08 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72888 Nr: 595-34.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 595-34.2014.811.0096 (Código nº: 72888)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Pedro Bezerra

Vistos.

Trata-se ação penal em desfavor de PEDRO BEZERRA, dando-o como 

incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sentença condenatória proferida em 10 de outubro de 2017, condenando 

o acusado a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público às fls. 100 (07/06/2018), pugnou pelo reconhecimento 

da prescrição na modalidade retroativa, considerando a publicação da 

sentença até o recebimento da denúncia, bem como renunciou ao prazo 

recursal, possibilitando o trânsito em julgado para a acusação.

DECIDO.

Tendo em vista a incidência da prescrição retroativa, a extinção da 

punibilidade do réu é de rigor.

Considerada a pena concreta aplicada na sentença, constata-se o 

decurso de tempo superior ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a 

saber, 03 (três) anos (art. 109, VI, e 110, § 1º, CP), decorrido entre o 

recebimento da denúncia (28/07/2014 – fl. 23) e a prolação da sentença 

(10/10/2017 - fl. 83/92).

 Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a 

consequente extinção da punibilidade do réu, na forma do artigo 107, IV, 

do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, em atenção 

ainda ao princípio da economia processual (STJ-HC 162.084/MG; STJ-HD 

41.228/SP; TRF3-SER 37230/SP; TRF3-AP 56542/SP; TRF4-SER 937/PR).

 Ante o exposto, com base no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do 

Código Penal, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDAE de PEDRO 

BEZERRA, quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72551 Nr: 381-43.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdinho Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Autos n° 381-43.2014.811.0096 (Código 72551)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Lourdinho Severino Dutra

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado para apurar os delitos incursos nas 

penas do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro em face de Lourdinho 

Severino Dutra.

Durante a instrução processual, foi proposta suspensão condicional do 

processo (fls. 92), com anuência do réu.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu (fls. 100).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste o i. representante do 

Ministério Público, tendo em vista o cumprimento integral das medidas 

impostas ao réu em audiência na qual foi concedida a suspensão 

condicional do processo.

Assim, expirado o prazo do período de prova, sem revogação do sursis 

processual, bem como certificado o cumprimento integral da medida 

imposta e a inexistência de denúncia por novo delito durante o período de 

prova, imperiosa a extinção da punibilidade pelo cumprimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Lourdinho Severino Dutra, qualificado nos 

autos, nos termos do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, determino o perdimento da fiança prestada em favor do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente de Itaúba/MT.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba, 08 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73463 Nr: 973-87.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Paulo Fumagali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 
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SANTOS - OAB:

 Autos nº: 973-87.2014.811.0096 (Código nº: 73463)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Elias Paulo Fumagali

Vistos.

Trata-se ação penal em desfavor de ELIAS PAULO FUMAGALI, dando-o 

como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sentença condenatória proferida em 10 de outubro de 2017, condenando 

o acusado a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 121/05/2018 

(fls. 115).

DECIDO.

Tendo em vista a incidência da prescrição retroativa, a extinção da 

punibilidade do réu é de rigor.

Considerada a pena concreta aplicada na sentença, constata-se o 

decurso de tempo superior ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a 

saber, 03 (três) anos (art. 109, VI, e 110, § 1º, CP), decorrido entre o 

recebimento da denúncia (25/11/2014 – fl. 42) e a prolação da sentença 

(03/05/2018 - fl. 108/113).

 Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a 

consequente extinção da punibilidade do réu, na forma do artigo 107, IV, 

do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, em atenção 

ainda ao princípio da economia processual (STJ-HC 162.084/MG; STJ-HD 

41.228/SP; TRF3-SER 37230/SP; TRF3-AP 56542/SP; TRF4-SER 937/PR).

 Ante o exposto, com base no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do 

Código Penal, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDAE de ELIAS PAULO 

FUMAGALI, quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73765 Nr: 1167-87.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Autos n° 1167-87.2014.811.0096 (Código 73765)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Adelcio de Andrade

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado para apurar os delitos incursos nas 

penas do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro em face de Adelcio 

de Andrade.

Durante a instrução processual, foi proposta suspensão condicional do 

processo (fls. 72 e 94), com anuência do réu.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu (fls. 120).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste o i. representante do 

Ministério Público, tendo em vista o cumprimento integral das medidas 

impostas ao réu em audiência na qual foi concedida a suspensão 

condicional do processo.

Assim, expirado o prazo do período de prova, sem revogação do sursis 

processual, bem como certificado o cumprimento integral da medida 

imposta e a inexistência de denúncia por novo delito durante o período de 

prova, imperiosa a extinção da punibilidade pelo cumprimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Adelcio de Andrade, qualificado nos autos, 

nos termos do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba, 08 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73762 Nr: 1164-35.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON NUNES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 Autos n° 1164-35.2014.811.0096 (Código 73762)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Airton Nunes Guimarães

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado para apurar os delitos incursos nas 

penas do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro em face de Airton 

Nunes Guimarães.

Durante a instrução processual, foi proposta suspensão condicional do 

processo (fls. 71), com anuência do réu.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu (fls. 80).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste o i. representante do 

Ministério Público, tendo em vista o cumprimento integral das medidas 

impostas ao réu em audiência na qual foi concedida a suspensão 

condicional do processo.

Assim, expirado o prazo do período de prova, sem revogação do sursis 

processual, bem como certificado o cumprimento integral da medida 

imposta e a inexistência de denúncia por novo delito durante o período de 

prova, imperiosa a extinção da punibilidade pelo cumprimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Airton Nunes Guimarães, qualificado nos 

autos, nos termos do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73906 Nr: 1266-57.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Autos n° 1266-57.2014.811.0096 (Código 73906)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Weslley Ferreira da Silva

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado para apurar os delitos incursos nas 

penas dos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro em 

face de Weslley Ferreira da Silva.

Durante a instrução processual, foi proposta suspensão condicional do 

processo (fls. 63), com anuência do réu.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção da 
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punibilidade do réu (fls. 108).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste o i. representante do 

Ministério Público, tendo em vista o cumprimento integral das medidas 

impostas ao réu em audiência na qual foi concedida a suspensão 

condicional do processo.

Assim, expirado o prazo do período de prova, sem revogação do sursis 

processual, bem como certificado o cumprimento integral da medida 

imposta e a inexistência de denúncia por novo delito durante o período de 

prova, imperiosa a extinção da punibilidade pelo cumprimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Weslley Ferreira da Silva, qualificado nos 

autos, nos termos dos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47190 Nr: 163-20.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR KONECHEFF - ME, ALDECIR 

KONECHEFF, NELSON RIBEIRO DA SILVA, RENI EDSON NIEDZIELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511/O, Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 Processo nº 163-20.2011.811.0096 (Código 47190)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Aldecir Konecheff-ME, Aldecir Konecheff, Nelson Ribeiro da Silva e 

Reni Edson Niedziela

Vistos.

Defiro na íntegra a cota ministerial de fls. 114.

Assim, intime-se o autor do fato Nelson Ribeiro da Silva para, no prazo de 

30 (trinta) dias, comprovar o integral cumprimento da suspensão 

condicional do processo ofertada às fls. 77.

Às providências.

Itaúba, 05 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46056 Nr: 690-40.2009.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÓGENES PEREIRA BATTISTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Processo nº 690-40.2009.811.0096 (Código 46056)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Diógenes Pereira Battisti

Vistos.

Considerando o teor da certidão de f. 152, determino que a Secretaria de 

Vara oficie o Banco Bradesco desta urbe, a fim de que preste 

informações quanto ao depósito realizado na conta de depósitos judiciais 

existente a época, no dia 14/09/2009, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), pelo depositante Diógenes Pereira Battisti (CPF 

019.87.181-22), bem como que informe a data que o r. valor fora 

transferido para a atual conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Banco do Brasil).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72736 Nr: 500-04.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILTON SANTOS LOOKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:139527/SP

 Processo nº 500-04.2014.811.0096 (Código 72736)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Denilton Santos Looks

Vistos.

Defiro a cota ministerial de f. 357.

Assim, considerando o tempo depreendido da última tentativa de intimação 

da testemunha Silon Shaiblich, expeça-se nova Carta Precatória para a 

sua oitiva no endereço constante às f. 350.

Com o retorno da missiva sendo a diligência positiva, abra-se vista dos 

autos as partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para 

apresentação de memoriais escritos, a iniciar pelo Parquet.

Caso reste a diligência negativa, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para pugnar o que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

Itaúba, 05 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70658 Nr: 902-56.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BURATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Autos nº 902-56.2012.811.0096 (Código 70658)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autor: Samuel Burato Alves

Vistos.

Considerando a certidão de f. 200 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB/MT 20868, a fim de que 

represente o réu Samuel Burato Alves.

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como se deseja recorrer da sentença proferida às f. 141/145, no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 05 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72914 Nr: 610-03.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON ANDRÉ KASBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:OAB/MT Nº16.044

 Ante o exposto, com base no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do 

Código Penal, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDAE de WALISON 

ANDRÉ KASBURG, quanto aos crimes previstos no artigo 132 do Código 

Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro.Nos termos do artigo 974 da 
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CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe, 

certificando-se as comunicações nos autos.Após, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e anotações de estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Itaúba, 02 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 10079 Nr: 6-72.1996.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Processo nº: 6-72.1996.811.0096 (Código 10079)Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato GrossoRéu: Cícero João da Silva S E N T E N Ç 

AVistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia 

em face de Cícero João da Silva, qualificado nos autos em epígrafe, 

atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, 

do Código Penal. Às fls. 212 aportou certidão de óbito do réu.Instado a se 

manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela declaração 

da extinção da punibilidade do acusado falecido (fls. 214).Vieram-me os 

autos conclusos.É o relatório.Fundamento e Decido.Dispõe a artigo 107, 

inciso I, do Código Penal, in verbis:“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:I - 

Pela morte do agente;... omissis”.Sabe-se que a morte é uma causa de 

extinção da punibilidade que pode ocorrer antes mesmo do término da 

instrução processual.No caso em exame o acusado Cícero João da Silva 

faleceu em 19 de março de 2014, conforme documento de fl. 212 (Certidão 

de Óbito), no curso do Ação Penal, razão pela qual, tornou-se impossível a 

concretização do jus puniendi pelo Estado, uma vez que a pena não pode 

passar da pessoa do condenado.Ex positis, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Cícero João da Silva, qualificado nos autos, nos 

termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.Por consequência, revogo a 

prisão preventiva anteriormente decretada, devendo a Secretaria de Vara 

proceder com as atualizações necessárias no sistema BNMP 

2.0.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Após, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e anotações de estilo.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Itaúba, 08 de agosto de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73721 Nr: 1137-52.2014.811.0096

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Marques Bandeira, DENIS MASSARO 

GEHRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos n° 1137-52.2014.811.0096 (Código 73721)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Autor do Fato: Cairo Marques Bandeira e Denis Massaro Gehres

S E N T E N Ç A

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no artigo 330 do Código Penal, em tese, praticados por 

Cairo Marques Bandeira e Denis Massaro Gehres.

Às fls. 54, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade 

do indiciado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. Decido.

O caso é de extinção do processo pela ocorrência de prescrição da 

pretensão punitiva estatal, senão vejamos.

Ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, é cominada a pena máxima 

de 06 (seis) meses de detenção. Considerando esse “quantum”, a 

prescrição, nos moldes estabelecidos pelo art. 109, VI, do Código Penal, 

ocorre em 03 (três) anos.

In casu, verifica-se que o fato ocorreu em 07/10/2012 (fl. 08/12), havendo 

o decurso de prazo superior a 03 (três) anos desde então, sem que 

incidisse qualquer outra causa interruptiva do lapso prescricional. Assim, 

afigura-se extinta a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 107, IV, 

do Código Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Cairo 

Marques Bandeira e Denis Massaro Gehres, em relação ao crime previsto 

no art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, 

VI, ambos do Código Penal.

Não sendo o autuado encontrado para intimação da sentença, tendo sido 

devidamente certificado por oficial de justiça, intime-se por edital, nos 

termos do artigo 392, inciso VI do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, comunique-se a presente decisão aos 

órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79380 Nr: 923-90.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elienai Bernardino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Marly Gavioli - OAB:18.740/MT

 Processo nº: 923-90.2016.811.0096 (Código: 79380)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autor do Fato: Elienai Bernardino de Melo

Vistos.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 95/107 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Elienai Bernardino de 

Melo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez às fls. 109 pugnando 

pela extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELIENAI BERNARDINO DE MELO, no que 

concerne a fattispecie constante destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal dos acusados, nos termos do 

item 7.7.9. da CNGC/MT, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias, é desnecessária a sua intimação, 

bastando a intimação do seu defensor, dativo ou não.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79930 Nr: 1278-03.2016.811.0096

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VIEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O
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 Processo nº: 1278-03.2016.811.0096 (Código: 79930)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Autor do Fato: João Carlos Vieira Dias

Vistos.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 26/27 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato João Carlos Vieira Dias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez às fls. 29 pugnando pela 

extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO CARLOS VIEIRA DIAS, no que 

concerne a fattispecie constante destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal dos acusados, nos termos do 

item 7.7.9. da CNGC/MT, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias, é desnecessária a sua intimação, 

bastando a intimação do seu defensor, dativo ou não.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49611 Nr: 1383-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pereira dos Santos, Thiago Ribeiro da 

silva, Edson Nascimento dos Santos, Jonathan Aparecido da Silva, Jose 

Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício encaminhado pela Penitenciária Major Eldo 

de Sá Corrêa (ref. 255), informando problemas de logística para trazer o 

denunciado até está Comarca na hora designada para seu interrogatório, 

depreco o ato à Comarca de Rondonópolis/MT, onde se encontra 

recolhido, mantendo-se a audiência já designada para o dia 14 de agosto 

em seu mesmo horário, a fim de que às testemunhas sejam inquiridas.

Comunique-se à Penitenciária.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51569 Nr: 2428-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:MT 15193

 Vistos etc.

 Considerando que o réu se encontra preso na Comarca de 

Rondonópolis/MT e seu interrogatório só se realizaria nesta Comarca 

porque ele possuía outra audiência nesta na mesma data aqui, a qual fora 

cancelada, determino a expedição de Carta Precatória ao Juízo da 

Comarca de Rondonópolis/MT para que faça seu interrogatório.

Outrossim, mantenho a audiência anteriormente agendada, a fim de se 

inquirir as testemunhas e a vítima.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36308 Nr: 708-04.2015.811.0047

 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: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:12954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836, MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de:a) DECRETAR o 

divórcio de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA e GERALDA PEREIRA DA SILVA, 

‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da CF/88, alterado pela Emenda 

Constitucional de n.º 66/2010 c/c art. 1.571, inciso IV, do CC.b) 

DETERMINAR expedição de mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do que estabelece o artigo 98 do Código de Processo 

Civil.INTIMEM-SE a parte autora, através de sua advogada, via DJE, bem 

como, por mandado, a curadora especial nomeada a parte 

requerida.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento desta, inclusive mandado de 

averbação ao registro civil competente, encaminhando-se para o 

cumprimento sem custas, devendo ser expedidas duas vias da Certidão 

de Casamento já constando a averbação, para entrega à requerente, 

mantendo-se cópia nos autos.Após o cumprimento das providências 

acima, REMETA-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.Por fim, considerando a omissão 

Estatal em empreender esforços no sentido de implementar Defensoria 

Pública na Comarca [art. 134 da CRFB/88], FIXO os honorários 

advocatícios em favor da causídica Dr.ª Cleide Marlena de Avila Espíndola, 

OAB/MT n.º 13.836-B, em 02 URH, em razão dos trabalhos por elas 

desenvolvidos e as diretrizes do art. 85, do CPC, a serem arcados pelo 

Estado de Mato Grosso, na forma do art. 22, § 1.º da Lei n.º 8.906/1994. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão.Dispensado o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10621 Nr: 55-46.2008.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Aparecida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. de Oliveira - ME, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:OAB/MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:, Cristiane de Souza Santos Silva - OAB:, Luiz 

Cláudio de Oliveira Nascimento - OAB:, MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23.748, Maristela Fátima Morizzo Nascimento - 

OAB:
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 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 exequente intimada, 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 arquivamento.

Jauru, 10 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33133 Nr: 447-73.2014.811.0047

 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): Horácio Ricardo Neiva Neto, EBERLYMAR 

APOLINARIO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB-MT 13.944-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB-MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 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 exequente intimada, através de seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos a respeito 

do teor da Certidão do Oficial de Justiça.

Jauru, 10 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49609 Nr: 1773-29.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CITE-SE o executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Caso o 

executado possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do 

Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica.Do mandado ou carta de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações dos 

executados.Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, incumbe ao exequente sempre que possível, indicar os bens 

suscetíveis de penhora, assim como dispõe (CPC, 798, II, “c”), devendo o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos 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 (seis) e depois das 20 (vinte) 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 serão reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 914 e seguintes 

do CPC. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. (916, 

“caput”, CPC)(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 731-13.2016.811.0047

 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: Juarez Augusto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB-MT 8.184-A

 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 requerida intimada, através de seus advogados, via DJE, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, devendo tal requerimento ser fundamentado, sob pena de 

indeferimento, ou requererem o julgamento antecipado da lide, nos termos 

da decisão de fls. 142.

Jauru, 10 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7817 Nr: 121-23.2008.811.0048

 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: VIVIANE CORRÊA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, DENER 

ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19.172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 157/166, expeça-se o competente precatório, 

devendo o mesmo ser enviado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para que seja incluído na ordem cronológica de pagamento.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70199 Nr: 1381-68.2016.811.0109

 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: HILTON AZEVEDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (07) Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, 

manifestar(em)-se sobre fls. ____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71696 Nr: 522-18.2017.811.0109

 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: TEG, ELAINE EVANGELISTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 1236-75.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSdS, LKSdS, FERNANDA KRISTINE SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (07) Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, 

manifestar(em)-se sobre fls. ____;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75135 Nr: 1520-43.2018.811.0111

 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: Ultracon Brasil Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71061 Nr: 3182-76.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remi Martins da Silva, Fatima Benedita da C. 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74065 Nr: 1022-44.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, Dr(ª): KASSIO ROBERTO 

PEREIRA - OAB:12691/B, para comparecer à audiência de Conciliação que 

se realizará no dia 18/09/2018, às 15:00 horas, no Edifício do Fórum da 

Comarca de Matupá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73392 Nr: 655-20.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIR VALTER SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência complementar do oficial de justiça, através de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, 

conforme certidão lançada aos autos, devendo juntar aos autos a guia 

recolhida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010177-37.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ANTONELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO)

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte credora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à satisfação do débito, sob pena de sua inércia ser 

interpretada como concordância e, consequentemente, ser promovida a 

extinção do presente processo.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43849 Nr: 1952-87.2013.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Haubricht, Sandra Regina Haubrickt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jimmy Allan Weihrich, Paula Haubricht

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7.611/MT, Selma Fernandes da Cunha - OAB:15600/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação cautelar inominada para bloqueio de bens, ajuizada por 
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Pedro Haubricht e Sandra Regina Haubricht em face de Jimmy Allan 

Weihrich, ambos já qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 109/112, oportunidade em que fora deferida a 

gratuidade da justiça e deferida a liminar.

O requerido apresentou contestação, denunciando a lide, às fls. 123/131.

Por sua vez, os requerentes apresentaram impugnação à contestação, às 

fls. 144/145.

A denunciada à lide foi citada em 08/04/2016, à fl. 177 e, manifestou 

acerca da denunciação da lide, às fls. 178/179.

Posteriormente, o requerido manifestou acerca da contestação 

apresentada pela denunciada, à fl. 184/184-v.

É o relatório. Decido.

Colhe-se, pelas alegações das partes, que a possibilidade de acordo é 

remota, oportunidade em que saneio o feito em gabinete, máxime, em prol 

do princípio da celeridade e economia processuais.

Não há nulidades a serem declaradas. Passo a análise da preliminar 

alegada.

I – Da denunciação da lide

A denunciação da lide permite às partes trazerem ao processo o garante 

para exercer, contra ele, direito de regresso. Neste sentido, o art. 125 do 

Código de Processo Civil afirma que caberá a intervenção no caso de 

evicção e também quando a lei ou o contrato prevê a obrigação de 

indenizar.

 No caso dos autos o requerido afirma que a Sra. Paula Adriana é a 

responsável pelo débito imputado, já que à época dos fatos esses viviam 

em união estável e com o término do relacionamento a denunciada 

comprou outro imóvel do requerido e, diante desse fato, essa se 

responsabilizou pela dívida discutida neste processo.

 A denunciada manifestou, às fls. 178/179, pugnando pela designação de 

audiência de instrução e julgamento e pelo indeferimento do pleito de 

denunciação.

Analisando o caso posto em juízo, bem como o instituto invocado pelo 

requerido a medida a ser imposta é o indeferimento da denunciação, uma 

vez que não consta nos autos nenhum documento que comprove que a 

denunciada era garante do débito em discussão, bem como não há no 

processo documento que comprove a existência da união estável, fato 

que incumbia ao requerido comprovar e não o fez.

 Assim, indefiro o pedido de denunciação da lide.

 II – Das Disposições finais

 Fixo os pontos controvertidos: i) a procedência ou não do pleito inaugural 

e demais consectários legais.

 Forte no princípio dispositivo, necessária a produção de prova oral no 

caso em apreço, razão pela qual após a manifestação das partes, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

 Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40109 Nr: 1816-61.2011.811.0030

 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 -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esteves José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de protesto interruptivo proposto por Banco do Brasil 

S/A em face de Esteves José dos Santos, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Houve o pagamento das custas e taxa judiciária, às fls. 34/36.

O requerido foi citado por edital à fl. 120.

Manifestação do requerente, à fl. 121.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, destaco que, de acordo com a jurisprudência, a ação de 

protesto é um exemplo de notificação e de interpelação, procedimento 

meramente conservativo de direito, objetivando prevenir responsabilidade, 

prover a conservação ou ressalva de direitos, sendo lícito o seu manejo, 

em princípio, a quem detenha interesse jurídico com tais finalidades (STJ - 

RMS 11.107/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 08.02.2000).

No caso dos autos, o autor busca a notificação dos requeridos para que 

seja suspenso o prazo prescricional.

 Neste sentido, em que pese pugnar a parte autora pela homologação de 

acordo, essa não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a 

transação, de outra banda, verifico que houve a notificação do requerido, 

ou seja, o feito alcançou o seu objetivo.

Assim, tendo em vista que o objeto deste procedimento foi alcançado, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC.

 Intime-se o autor para proceder com a retirada dos autos.

Certificando-se a inercia da parte autora, após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Sem custas e taxa judiciária, eis que já houve o recolhimento dessas.

P.R.I.C.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 803 Nr: 339-91.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-2-N

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos etc.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do executado até o limite da execução, de acordo com o cálculo 

apresentado, à fl. 208. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:

Antônio Richart, CPF: 369.216.619-20.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.

II – DO RENAJUD

 3. Se infrutífero a penhora via BACENJUD, desde já defiro o pleito de 

consulta ao RENAJUD, de modo que realize-se a consulta através desse 

sistema, efetuando a restrição judicial em eventuais veículos encontrados.

 3.1. Sendo positiva a consulta, desde já defiro a penhora.

 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.3. Após, intime-se o exequente para que essa indique bens passíveis de 

penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

III – DO INFOJUD

4. Defiro o pleito de utilização do sistema INFOJUD.

4.1. Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 4.2. Decorrido o prazo, certifique-se e após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 957-74.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Laudiceia de Melo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Panamericano S/A, 

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Clóvis Antoniacomi - 

OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e revogo, integralmente, a liminar concedida, à fl. 

29.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido Município de 

Nobres/MT e da requerida PANAMERICANO S/A, que fixo em 10% para 

cada patrono sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 

85, §2º, do CPC, observada a regra do art. 98, parágrafo 3º do mesmo 

Código. Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para 

apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta 

remetam-se os autos à instância superior independente de nova 

conclusão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119 Nr: 13-78.1990.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilde Mergner dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hegon Hoepers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana da Silva Toledo - 

OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:7170-B, Waldocir 

Stefeni - OAB:3553B

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Após o levantamento dos valores referente a adjudicação de imóvel os 

autos foram remetidos ao contador judicial para atualização do crédito da 

exequente, às fls. 918/919, desde então, ora a requerente manifesta pela 

discordância dos cálculos do contador judicial, ora há mudança do patrono 

da ação, momento em que há nova discussão dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 A relação posta em juízo é eminentemente privada, onde as partes se 

encontram representadas por advogados.

 Neste sentido, não vislumbro necessidade da realização de cálculos pelo 

juízo, até porque não há impugnação da parte contrária.

 Assim, intime-se a exequente para que traga aos autos o cálculo 

atualizado do débito, bem como requerida o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14448 Nr: 811-43.2007.811.0030

 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: Erlita de Almeida Queiroz Villagra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Velasco Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bettania Maria Gomes Pedroso 

Harlos - OAB:6.522, Jair Fernandes da Silva Júnior - OAB:10.259, 

José Ely Queiroz - OAB:3751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-A/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando que a procuração de fl. 868, a qual não confere poderes 

específicos, em dissonância do que dispõe o art. 105 do CPC, e 

sabendo-se que a outorga de novo mandato revoga tacitamente os 

poderes anteriormente conferidos, bem como a certidão retro, determino a 

intimação pessoal do requerente para que esse informe seus dados 

bancários para levantamento de valores, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45134 Nr: 1034-49.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAAHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução de prestação alimentícia proposta por D.G.S.H., 

representada por sua genitora, Sra. Allexya Bruna Santana de Araújo em 

face de Jonnifer Antônio Aparecido Hugney da Silva, ambos qualificados 

nos autos.

 À fl. 14, foi determinada a intimação do executado.

 O executado foi citado, à fl. 17.

A exequente informou que o executado efetuou o pagamento parcial do 

débito, bem como requereu o sobrestamento do feito, à fl. 18.

À fl. 39, a exequente requereu a extinção do processo, haja vista o 

adimplemento do débito.

 Às fls. 40/41, a exequente pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado, uma vez que esse não efetua o pagamento da pensão 

alimentícia desde o mês de julho de 2015.

O Ministério Público requereu a intimação do executado para efetuar o 

pagamento do débito alimentar, bem como pelo protesto judicial e pela 

penhora de valores através do sistema BACENJUD.

 É o relatório. Decido.

 Inicialmente verifico que a presente demanda foi proposta com 

fundamento no art. 733 do CPC/73, isto é, em não havendo o pagamento 

do débito a decretação da prisão civil é medida a ser imposta.

 Ocorre que, quando da vigência do CPC/73, o entendimento era de que o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

No caso em análise a exequente ingressou com a demanda sob o rito de 

prisão civil, porém as parcelas indicadas à inicial ultrapassam o período 

correspondente aos 03 (três) meses, devendo a ação se adequar ao rito 

expropriatório.

 Há de se observar, ainda, que à fl. 27 consta que a exequente não mais 

reside nesta comarca.

 Assim, intime-se a exequente para que manifeste em relação a conversão 

da presente demanda ao rito expropriatório, bem como informe o seu atual 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43568 Nr: 1640-14.2013.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Schulze - OAB:SC - 7.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 (...) A parte autora apresentou impugnação a contestação, às fls. 45/52.É 

o relatório. Decido. Dispõe o art. 3º, §3º, do Decreto-Lei 911/69, que a 

contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de 

contestação se dá a partir da execução da liminar de busca e apreensão. 

No caso em análise não houve o cumprimento da liminar, razão pela qual a 

contestação apresentada é intempestiva. Este é o entendimento 

jurisprudencial, vejamos:AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA 

CONTESTAR. FLUÊNCIA A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. 

APLICAÇÃO DO §3º, DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NORMA 
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ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES 

DESTA E. CORTE. DECISÃO AGRAVDA REFORMADA. Agravo de 

instrumento provido. (TJSP. Relator(a): Cristina Zucchi; Comarca: Embu 

das Artes; Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 13/04/2016; Data de registro: 25/04/2016). (Grifo 

nosso).RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO 15 DIAS APÓS A 

EXECUÇÃO - DEFESA INTEMPESTIVA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação 

de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente não se admite a 

contestação enquanto não for executada a respectiva liminar. O prazo 

para purgar a mora e para contestar conta-se da execução da liminar, não 

de qualquer outra data. (TJMT Ag 67406/2015, Desa. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015). (Grifo nosso). Assim, intime-se 

a parte autora para que indique o endereço atualizado para o cumprimento 

da medida liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Após, havendo indicação do endereço atualizado, cumpra-se a 

medida liminar deferida. Em não havendo manifestação no prazo 

assinalado acima, intime-se pessoalmente a parte autora para que cumpra 

esta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43568 Nr: 1640-14.2013.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Schulze - OAB:SC - 7.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 (...) . A parte autora apresentou impugnação a contestação, às fls. 

45/52.É o relatório. Decido. Dispõe o art. 3º, §3º, do Decreto-Lei 911/69, 

que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de 

contestação se dá a partir da execução da liminar de busca e apreensão. 

No caso em análise não houve o cumprimento da liminar, razão pela qual a 

contestação apresentada é intempestiva. Este é o entendimento 

jurisprudencial, vejamos:AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA 

CONTESTAR. FLUÊNCIA A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. 

APLICAÇÃO DO §3º, DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NORMA 

ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES 

DESTA E. CORTE. DECISÃO AGRAVDA REFORMADA. Agravo de 

instrumento provido. (TJSP. Relator(a): Cristina Zucchi; Comarca: Embu 

das Artes; Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 13/04/2016; Data de registro: 25/04/2016). (Grifo 

nosso).RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO 15 DIAS APÓS A 

EXECUÇÃO - DEFESA INTEMPESTIVA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação 

de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente não se admite a 

contestação enquanto não for executada a respectiva liminar. O prazo 

para purgar a mora e para contestar conta-se da execução da liminar, não 

de qualquer outra data. (TJMT Ag 67406/2015, Desa. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015). (Grifo nosso). Assim, intime-se 

a parte autora para que indique o endereço atualizado para o cumprimento 

da medida liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Após, havendo indicação do endereço atualizado, cumpra-se a 

medida liminar deferida. Em não havendo manifestação no prazo 

assinalado acima, intime-se pessoalmente a parte autora para que cumpra 

esta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44039 Nr: 162-34.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arenilton Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangélica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 (...) . Assim, fixo os pontos controvertidos: i) a procedência ou não do 

pleito inaugural e demais consectários legais. Forte no princípio dispositivo, 

necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

após a manifestação das partes, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Em observância com o 

que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as partes para que estas 

manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a 

presente decisão se torna estável.II – DA RECONVENÇÃOColhe-se, pelas 

alegações das partes, que a possibilidade de acordo é remota, 

oportunidade em que saneio o feito em gabinete, máxime, em prol do 

princípio da celeridade e economia processuais.Não há nulidades a serem 

declaradas. Passo a análise da preliminar alegada.II. I – Da inépcia da 

inicialAlega o reconvindo que a petição inicial não preenche os requisitos 

legais.Em que pese as alegações do reconvinte, constato que a petição 

inicial obedeceu à forma prescrita em Lei, uma vez que há pedido, causa 

de pedir e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Não 

há, portanto, como acolher-se a alegada inépcia da inicial, pois não se 

encontram presentes quaisquer das hipóteses alinhadas no art. 330, § 1º, 

do CPC.Assim, rejeito a preliminar arguida.II. II – Das disposições finaisFixo 

os pontos controvertidos: i) a procedência ou não do pleito inaugural e 

demais consectários legais. Forte no princípio dispositivo, necessária a 

produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual após a 

manifestação das partes, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Em observância com o 

que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as partes para que estas 

manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a 

presente decisão se torna estável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43487 Nr: 1541-44.2013.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdS, GFdSP, APS, MdSFLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Helena Pilla Julião - 

OAB:22.229-A/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro, proceda com a juntada da oitiva dos autores e das 

testemunhas realizada nos autos de cód. 60174.

 Dê-se vista dos autos a DPE para manifestação, no prazo legal.

 Após, intime-se a requerida para manifestar, no prazo legal.

 Com a manifestação das partes, dê-se vista ao MPE.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21928 Nr: 504-50.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Marcelo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Recebo os presentes embargos de declaração, em razão de sua 

tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

Alega o embargante que a sentença é omissa, uma vez que julgou 

procedente o pedido de concessão de auxílio acidente a partir do 

benefício, contudo em 01.01.2014, a parte autora recebeu o benefício de 
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auxilio doença, tendo sido mantido até 26.08.2014. Afirma, que os 

benefícios são inacumuláveis, assim, pugna que seja determinado a 

compensação do auxílio acidente com o auxílio doença.

 A embargada por sua vez afirma que é possível a cumulação de 

benefícios, desde que não possuam o mesmo fato gerador. Relata que o 

auxílio acidente da condenação decorre da cessão do benefício 

concedido em 01.06.2010. Por sua vez, o auxílio doença foi concedido em 

01.01.2014, ou seja, 03 (três) anos e 07 (sete) meses após o fato gerador 

do auxílio acidente.

 Denota-se que os presentes embargos foram propostos de forma 

equivocada, eis que não podem alcançar o efeito desejado, uma vez que, 

não restou demonstrado nos autos se ambos benefícios decorrem do 

mesmo fato gerador, já que no decorrer da ação não consta nenhuma 

informação neste sentido.

 Assim, não demonstrada à ocorrência de qualquer das hipóteses 

contidas no art. 1.022 do CPC, o certo é que pretende o embargante forçar 

nova decisão da questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, 

tendo, porém escolhido a via inadequada para tal, sendo que tais pedidos 

são matéria de mérito que devem ser discutidos em recurso inominado, 

assim a improcedência é medida de rigor.

Nessas condições, impõe-se a conclusão de que não há qualquer vício a 

ser suprido, posto que, o que pretende o embargante deve ser julgado em 

recurso próprio.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21736 Nr: 307-95.2011.811.0030

 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: Francisco Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Adão dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélcio Rodrigues da Silva - 

OAB:, Istânio Gomes da Silva - OAB:2631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 Assim, julgo PROCEDENTE a ação, a fim determinar a reintegração do 

autor na posse do imóvel, objeto da lide. Condeno o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais. Fixo os honorários 

advocatícios devido a parte autora em 10% sobre o valor da causa, 

devidamente atualizado.P.R.I.C.Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.RICARDO NICOLINO DE 

CASTROJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8307 Nr: 224-26.2004.811.0030

 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: S.G. Luiz da Silva - Me, Sebastião Gilmar Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ICEC Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - OAB:4735, 

João Roberto Ziliani - OAB:MT 644

 DESPACHO

Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente da decisão de fls.321/322, bem como 

certifique-se se houve a oitiva de todas as testemunhas requeridas.

Após, conclusos.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43846 Nr: 1949-35.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Mateus Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Henrique Bolzan, JGG Transportes de 

Cargas Ltda - ME, Gedalva Liliane Philippi, Ereni Peluso, Valdecir Kempfer 

de Araújo & Cia Ltda, Gedalva Liliane Philippi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:MT - 5.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Briskievicz - 

OAB:69.599/PR, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Michell 

Risso - OAB:PR - 35.771, Nilto Sales Vieira - OAB:11038 PR

 (...) A Súmula 132 do STJ, segue orientando que, comprovando a tradição 

do veículo antes da data do sinistro, a ausência de registro de 

transferência no Detran, não implica na responsabilidade do antigo 

proprietário. Sentença escorreita, mantida em todos os seus termos pela 

correta aplicação da lei ao fato comprovado nos autos).. III – DO 

BLOQUEIO DE VEÍCULOS Pugnam os autores pelo bloqueio de veículos 

dos requeridos. .A verossimilhança das alegações encontra-se 

demonstrada através dos documentos de fls. 42/48 e fl. 81, os quais 

demonstram a ocorrência do acidente de trânsito. Por sua vez, o perigo da 

demora, encontra-se demonstrado pela própria natureza da ação, pois 

aguardar o deslinde final da ação poderá causar maiores danos aos 

autores da demanda, haja vista a impossibilidade do recebimento de seu 

crédito. Assim, defiro o pedido liminar de bloqueio de transferência dos 

seguintes veículos: a) Cavalo trator, volvo/NH12380, placa CXA 3463, 

Renavam 00735069611, em nome da empresa Gevalda Liliane Philippi-ME; 

b) Reboque Facchini, placa ALO 0979, renavam 82.217804-4, em nome da 

empresa Valdecir Kempfer de Araújo e Cia LTDA. c) Reboque Facchini, 

placa ALO 0981, renavam 82.217802-8, em como da empresa Valdecir 

Kempfer de Araújo e Cia LTDA.Cumpra-se, expedindo o necessário. IV – 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Fixo os pontos controvertidos: i) a procedência 

ou não do pleito inaugural e demais consectários legais. Forte no princípio 

dispositivo, necessária a produção de prova oral no caso em apreço, 

razão pela qual após a manifestação das partes, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. Em 

observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72922 Nr: 2005-92.2018.811.0030

 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: Agricilho José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Laura de Almeida, Espolio de Gabriel 

Arcangelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius MaurícioAlmeida - 

OAB:10445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Ademais, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais 

nos autos de cód. 48435 (ação de reintegração de posse, mesmo objeto 

dessa), haja vista abandono da causa, e até o momento não há naquele 

processo informação do pagamento das custas processuais.

Há de se destacar ainda que na ação indenizatória que originou esta ação 
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o autor também abandonou a causa, sendo a ação extinta pela sua 

inércia.

Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68825 Nr: 334-34.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Número do Processo: 334-34.2018.811.0030

Código: 68825

Decisão

Vistos etc.

 Inicialmente quanto a suscitação da questão de nulidade pela defesa, não 

merece acolhimento, eis que a fácil observar pelo termo de audiência 

acostado aos autos que o réu se fez presente naquela solenidade. 

Ademais, este magistrado conduziu referida solenidade e bem se lembra 

que a vítima manifestou temor em depor na frente do acusado, razão pela 

qual foi determinada a sua retirada do recinto somente para aquele ato. 

Portanto rejeito questão da nulidade aventada.

Quanto ao pedido da revogação da prisão preventiva formulado pela douta 

defesa nesta audiência, é fato que a análise requer uma reflexão mais 

aprofundada, eis que se torna sobremaneira relevante ouvir novamente os 

áudios dos depoimentos prestados em juízo, notadamente o da vítima, afim 

de constatar se realmente os fundamentos levantados pela defesa são 

hábeis para reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva 

do réu, sem olvidar que a análise sobre a possibilidade de se conceder a 

liberdade ora pleiteada deve se dar em conjunto com os demais elementos 

probatórios constantes dos autos, a exemplo dos antecedentes criminais, 

exame de corpo de delito, depoimentos colhidos, etc.

Portanto permanece os autos conclusos em gabinete para apreciação 

quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

 Declaro encerrada a instrução processual.

 Defiro o pedido de juntada de procuração formulado pelo advogado do 

acusado.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42061 Nr: 2135-92.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Manoel de Carvalho Junior, Samuel 

Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT - 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos etc.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:

Josias Manoel de Carvalho Junior, CPF: 019.631.581-64.

Samuel Pereira de Almeida, CPF: 000.841.711.38.

 1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intime(m)-se o(s) executado(s) para que, querendo, no prazo legal, 

apresente manifestação.

 2.2. Decorrido o prazo para manifestação do(s) executado(s), intime(m)

-se o(s) exequente(s) para manifestar(em), no prazo legal.

3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se o item abaixo.

II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOS

Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo bens passiveis de penhora, no 

prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42925 Nr: 854-67.2013.811.0030

 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: Carlos Antonio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Elias do Amaral, Ednalva Conceição da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:MT - 12.588, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14.783-MT

 Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido principal e, por consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. CONDENO o autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.III. II – 

DO PEDIDO CONTRAPOSTOAnte ao exposto e, de tudo que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e 

condeno o autor ao pagamento de indenização em danos materiais no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser corrigido 

monetariamente, pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, em favor da requerida 

Ednalva Conceição da Cruz. Declaro extinto o processo o processo, com 

resolução de mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do 

CPC.CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC.P.R.I.Sobrevindo recurso de apelação, 

intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, 

com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior 

independente de nova conclusão.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52167 Nr: 1943-57.2015.811.0030

 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: PdST, FBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Júnior - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos).
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 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41174 Nr: 1060-18.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Cezilia de Almeida - ME, Antonia Cezília 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa de citação e arresto de fl. 115, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41548 Nr: 1520-05.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laurindo Moreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE LAURINDO MOREIRA NETO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOBRES - MT em face de ESPÓLIO DE LAURINDO MOREIRA 

NETO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Tributária, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 53/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 3.886,55 - Valor Atualizado: R$ 3.886,55 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n. 1520-05.2012.811.0030Cód. 41548Vistos 

etc.Trata-se de execução fiscal.I - Cite-se o executado no endereço 

indicado pela Fazenda Pública para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.II- Decorrido o prazo 

do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se os autos conclusos 

para apreciação do pedido de penhora on-line, se já constante da inicial. 

III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.IV- O registro da penhora e do arresto devem ser 

realizados pelo mesmo oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do 

art. 7º, IV, c/c art. 14, ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).V- 

Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do respectivo 

termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 dias. VI- 

Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, dê-se 

vista ao executado para se manifestar.VII – Acaso não seja encontrado o 

endereço do executado ou bens passíveis de penhora, proceda-se com a 

citação por edital com as informações necessárias e pelo prazo de 30 

(trinta) dias.VIII – Desde já nomeio a Defensoria Pública como curadora do 

executado citado por edital. IX - Decorrido o prazo da citação sem o 

pagamento do débito ou sem manifestação do executado, dê-se vista dos 

autos a DPE. X – Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 

dias, manifeste em relação a peça de defesa apresentada, bem como 

indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório.XI – Não havendo indicação de bens 

passíveis de penhora, desde já determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 01 (um) ano. XII – Decorrido o prazo acima, sem que seja 

localizado o devedor ou bens passiveis de penhora, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.XIII – Decorrido o prazo prescricional de 05 

(cinco) anos de arquivamento, encaminhem-se os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Nobres/MT.SABRINA ANDRADE 

GALDINO RODRIGUESJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 21 de julho de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62067 Nr: 461-06.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 05/12/2018 às 13h50min para a realização da 

audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40108 Nr: 1815-76.2011.811.0030

 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 -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Pedroso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 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 proceder a retirada dos autos, 

conforme determinado na r. sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17853 Nr: 568-31.2009.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMCdCRSFIGdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Siqueira da Silva - 

OAB:6.120/MT, David Celson Ferreira de Lima - OAB:11.092/MT, 

Viviana Karine Delben Ferreira de Lima - OAB:11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 568-31.2009.811.0030

Cód. 17853

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos.

Os autos foram sentenciados, à fl. 98.

À fl. 119 foi determinado o arquivamento dos autos.

 A parte autora requereu a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá/MT, à 

fl. 127.
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O Ministério Público manifestou desfavorável ao pleito da requerente, às 

fls. 130/132.

É o relatório. Decido.

Conforme se verifica à fl. 127, pugna a parte autora pela remessa destes 

autos a Comarca de Cuiabá/MT para que naquela comarca seja promovido 

o cumprimento de sentença.

 Em que pese as alegações da parte autora, a medida a ser imposta é o 

indeferimento do pedido, haja vista que a execução da sentença poderá 

se dar nos autos principais ou instruída com cópias, desde que seja 

aferível a existência da obrigação e exercitável a defesa do devedor.

 Assim, indefiro o pedido de fl. 127.

 Intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40188 Nr: 1915-31.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da petição 

de fls.150/152, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21124 Nr: 1599-52.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Maria de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17252 Nr: 1951-78.2008.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS-M, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133, 

Vinícius Pereira Müller - OAB:MT0018308O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1951-78.2008.811.0030

Código n.17252

DECISÃO

 Vistos etc.

 Altere-se a classe processual e a capa dos autos para cumprimento de 

sentença.

I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do executado até o limite da execução, de acordo com o cálculo 

apresentado, à fl. 208. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:

Elidiane Mamedes da Silva LTDA-ME – CNPJ: 06.129.239/0001-42.

João Martins dos Santos – CPF: 651.880.551-04

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.

3. Se infrutífero a penhora via BACENJUD, desde já defiro o pleito de 

consulta ao RENAJUD, de modo que realize-se a consulta através desse 

sistema, efetuando a restrição judicial em eventuais veículos encontrados.

 3.1. Sendo positiva a consulta, desde já defiro a penhora.

 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.3. Após, intime-se o exequente para que essa indique bens passíveis de 

penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17252 Nr: 1951-78.2008.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidiane Mamedes da Silva - ME, João Martins 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133, 

Vinícius Pereira Müller - OAB:MT0018308O

 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 juntar o comprovante de 

pagamento das custas para distribuição da carta precatória a ser 

expedida, juntado o comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16476 Nr: 1208-68.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizeu do Nascimento Nassarden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia 

dos Santos - OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para manifestar acerca da 

testemunha não localizada, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41683 Nr: 1665-61.2012.811.0030

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli, José Antonio 

Zangerolli, Edson Luiz Zangerolli, Erasmo Luiz Zangeroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 
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OAB:3719, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 Autos nº. 1665-61.2012.811.0030

Código 41683

SENTENÇA

Vistos etc.

 As partes entabularam acordo às fls. 404/410. Por sua vez, às fls. 

411/412, o autor informou que os requeridos não cumpriram o acordo 

entabulado.

 É o relatório. Decido.

 I – DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO a transação entabulada para que 

surtam os efeitos legais, na forma do art. 487, III, b, do CPC.

II – DA EXECUÇÃO

 Considerando a petição retro, proceda com a alteração da classe 

processual para execução de título judicial.

Intime-se a exequente para que traga aos autos cálculo do débito 

atualizado, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40168 Nr: 1889-33.2011.811.0030

 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: Flávio Dalmolin, Silvia Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Clóvis Antoniacomi, Suzanete Inacia de 

Sales Antoniacomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

em cumprimento ao requerido pela parte requerente à fl. 222, para 

informar que o deposito judicial deverá ser feito na conta depositos 

judiciais, cuja guia poderá ser extraída no site www.tjmt.jus.br., devendo 

após o referido comprovante ser anexado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14735 Nr: 1107-65.2007.811.0030

 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: Aurelina Cristina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10987 Nr: 853-63.2005.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Xavier Balbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42145 Nr: 2226-85.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Langner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para manifestar acerca da 

testemunha não localizada, Claudemir Antonio Marchetti (fl. 201 e 212), 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59792 Nr: 293-81.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SILVERIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a 

parte autora MOACIR SILVÉRIO ROCHA, brasileiro, convivente, 

ex-beneficiário do INSS, portadora da CI/RG 1.800.620.5-SSP/MT, inscrita 

no CPF sob o nº 020.859.181-82, dentre os beneficiados pelo 

auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício (salário mínimo), o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro no art. 300, “caput” e 

§ 2º e art. 297 do NCPC c.c. os arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 

8.213/91. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se, em caráter de urgência, da 

presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a citação do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.Por 

oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, 

do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte autora, 

na inicial, e da parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo.Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61644 Nr: 1301-93.2018.811.0090

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA DA SILVA, MUNICÍPIO DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo a análise da liminar pleiteada.

Intime-se a parte impetrada para que, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

manifeste-se estritamente quanto à decisão liminar pleiteada pela parte 

impetrante.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão prolatada às 17h21 do dia 10/08/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58116 Nr: 1914-50.2017.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRGIVAL MORAIS INTERAMINENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR 

- OAB:14428-B, MICHELLE AZEVEDO FILHO CEZAR - OAB:16239-MT

 Vistos.

 Ciente do recurso de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo que defiro a juntada.

Todavia, MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

na forma do § 1º, do art. 1.018, do NCPC.

Comunique-se a Eminente Desembargadora Relatora do recurso a respeito 

deste decisório.

Cumpra-se a decisão liminar proferida à Ref: 38.

No mais, tendo em vista a apresentação de contestação, intime-se a parte 

autora para, caso queira, impugnar, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35946 Nr: 432-14.2010.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MENDES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante demonstrativo de débitos à fl. 110, verifica-se que o valor a ser 

recebido pela parte autora correspondia ao montante de R$ 12.530,22 

(doze mil, quinhentos e trinta reais e vinte e dois centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 1.203,79 (um mil, duzentos e três reais e setenta e 

nove centavos) a título de honorários advocatícios.

Ressalta-se que a requisição de pequeno valor à fl. 127 foi expedida no 

valor integral do débito, englobando ambos os valores acima mencionados, 

sendo que à fl. 128 foi novamente expedida requisição de pequeno valor 

referente aos honorários advocatícios, o que ocasionou a duplicidade e o 

inconformismo por parte do INSS (fl. 142-verso).

Certifique a Secretaria Judicial se houve levantamento e liberação dos 

valores depositados nos autos.

Em caso positivo, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada 

constituída, para que proceda com a restituição dos valores recebidos 

indevidamente.

Em caso negativo, proceda-se à devolução dos valores de honorários 

advocatícios em duplicidade, consoante ofício do COREJ/IT e alvará de 

liberação, respectivamente às fls. 132 e 137.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37834 Nr: 382-17.2012.811.0090

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS AQUINO OLIVEIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24150/A

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada à fl. 415, RECEBO o cumprimento de sentença com fundamento 

no art. 524 do NCPC.

Intime-se a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-a de que, caso não 

efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do NCPC.

Não efetuado o pagamento, proceda o oficial de justiça à penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a 

sua avaliação com a lavratura do respectivo auto, intimando-se o 

executado dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge em se 

tratando de bem imóvel, tudo com os correspondentes atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC).

Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo acima 

concedido para o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 

“caput”, do NCPC).

Caso o oficial de justiça não encontre o devedor ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Defiro os benefícios dos §§ 1º e 2º do art. 212 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 404-12.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A, C. R. 

ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI JOSÉ AMORIM - 

OAB:25.200/RS, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

404-12.2011.811.0090, Protocolo 36712, 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): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48467 Nr: 150-97.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) RATIFICO o benefício da gratuidade da justiça 

anteriormente concedido diante dos documentos acostados.b) DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao INSTITUTO NACIONAL 
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DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a parte autora LEANDRO DE 

BRITO, brasileiro, solteiro, lavrador, portador da CI/RG nº 

1.472.223-2-SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 983.865.061-72, dentre os 

beneficiados pelo auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no 

valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício (salário 

mínimo), o que a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias 

previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação 

mediante requerimento perante o INSS, sob pena de pagamento de multa 

de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA 

PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO 

PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região 

norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro no art. 

300, “caput” e § 2º e art. 297 do NCPC c.c. os arts. 25, inciso I, 59, “caput” 

e 61 da Lei 8.213/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55119 Nr: 267-20.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI DEMBOGURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pugnou pela 

desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, pois que não 

comprovou a condição de hipossuficiente, conforme certidão de Ref: 12 e 

decisão de Ref: 14, na forma do art. 90, “caput”, do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56034 Nr: 830-14.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pugnou pela 

desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, pois que não 

comprovou a condição de hipossuficiente, conforme certidão de Ref: 8 e 

decisão de Ref: 10, na forma do art. 90, “caput”, do NCPC, sem falar que, 

aparentemente, consoante certidão do zeloso Oficial de Justiça, reside na 

Cidade e Comarca de Sorriso (Ref: 17).

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61499 Nr: 1203-11.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR LINHARES LOPES, LEIVINHO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:OAB/MT 13534

 Ante o exposto:a) DETERMINO a separação do processo em relação à 

corré JULIANA SOARES DE OLIVEIRA com fulcro no art. 80 do CPP, 

fazendo conclusos o respectivo feito;b) RATIFICO o recebimento da 

denúncia de e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos 

acusados JUCENIR LINHARES LOPES e LEIVINHO DA SILVA, em 

conformidade com a decisão anterior e em consonância com o parecer 

ministerial, uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que 

ensejaram o decreto da custódia cautelar. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

CANCELO a audiência anteriormente designada para oferecimento da 

proposta de suspensão condicional do processo à corré JULIANA 

SOARES DE OLIVEIRA .DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, além do final 

interrogatório dos acusados JUCENIR LINHARES LOPES e LEIVINHO DA 

SILVA, para o DIA 24 DE SETEMBRO, ÀS 14H00.Expeça-se carta 

precatória para interrogatório dos réus na Comarca de Alta Floresta, pois 

que estão eles detidos na Cadeia Pública local, considerando-se que o 

Diretor da citada unidade prisional vem reportando a impossibilidade de 

traslado dos acusados para este Foro em razão do ínfimo efetivo, que por 

vezes fica limitado de três a cinco agentes penitenciários por turno em um 

universo de quase 200 (duzentas) pessoas encarceradas.Requisitem-se 

as testemunhas dos quadros policiais por meio de seus superiores 

h i e r á r q u i c o s . C i e n t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Decisão prolatada às 16h02 do dia 

10/08/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-45.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO XAVIER BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COP - CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010159-45.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

De início, destaca-se que a parte reclamada é revel, pois, comparecendo 

espontaneamente nos autos (id. 5946061, id. 5946071, id. 5946075 e id. 

5946067), deixou de comparecer à audiência de conciliação e contestar a 

inicial. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de ação de ressarcimento de valores proposta por 

MARCILIO XAVIER BARBOSA em desfavor de COP - CENTRO 
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ODONTOLÓGICO DO POVO, todos devidamente qualificados. A parte 

reclamante argumenta ter contratado serviços da parte reclamada para 

colocação de 05 (cinco) implantes dentários no valor total de R$ 7.000,00 

(sete mil reais). Porém, afirma que o último implante quebrou, ficando o 

pino preso na parte óssea do dente. Ao procurar a parte reclamada, esta 

informou a necessidade de se aguardar o prazo de 16 (dezesseis) meses 

para retirada e recolocação de novo pino para sustento da prótese 

dentária. Ao se queixar a respeito do prazo, diz ter sido convencida a 

realizar outro tratamento inferior, que assim o fez. Entanto, não foi 

ressarcida do respectivo valor, pois que o molde dentário foi realizado em 

laboratório terceirizado, o qual teve de custear novamente. A inicial veio 

acompanhada unicamente dos documentos pessoais da parte autora. E os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela 

não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Afirma a parte demandante ter 

tentado a resolução administrativa com a parte ré para superação do 

impasse, mas que, sem alternativa, não lhe restou outra opção senão o 

ingresso da presente ação judicial. Entanto, para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte autora sequer acostou recibos de pagamentos, notas fiscais de 

produtos adquiridos ou atestados médicos para comprovar 

documentalmente sua versão que, no entanto, não passou da alegação. III 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao 

arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

10 de agosto de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66662 Nr: 209-82.2015.811.0091

 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: Lori Tiedt Filipi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por LORI 

TIEDT FILIPI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Assim, entendo que a prova 

documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem 

como a realidade fática que acima mencionei, não autorizam o deferimento 

do pleito formulado pela requerente. Portanto, a requerente não faz jus à 

pensão por morte, nos termos do artigo 16, inciso II, parágrafo 4° da Lei nº 

8.213/91, pois não restaram preenchidos os requisitos legais. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO. Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento 

de honorários advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando 

suspensa a cobrança, pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça 

(art. 98, § 3º, do CPC). Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67873 Nr: 997-96.2015.811.0091

 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: Marlene Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67873 - Autos n. 997-96.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, indiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77607 Nr: 1219-59.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nicoletti Bovolanti, Adauto Nicoletti 

Bovolanti, Delfina Antonia Bovolanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77607 - Autos n. 1219-59.2018.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Intime-se o advogado peticionante para juntar aos autos procuração no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique e retornem conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 70743 Nr: 1010-61.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José de Almeida- EPP, Edson José de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:SP 317.046, Douglas Alves Vilela - OAB:SP 264.173, Rosely 

Cristina Marques Cruz - OAB:178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70743 –- Autos n. 1010-61.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69106 Nr: 19-85.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Altamiro Campanucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela de Antecipada ajuizada por 

BENEDITO ALTAMIRO CAMPANUCCI em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Portanto, o 

requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143, 

da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, estando 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 

inicial. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social INSS a conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos 

artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Sr. BENEDITO ALTAMIRO CAMPANUCCI, 

na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data do requerimento administrativo em 12/04/2017 (fl. 76/77). Outrossim, 

CONCEDO ao requerente BENEDITO ALTAMIRO CAMPANUCCI a TUTELA 

DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem 

há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97). Saem os presentes intimados. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77950 Nr: 1406-67.2018.811.0091

 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: VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdFBSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77950 - Autos n. 1406-67.2018.811. 0091.

 Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

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, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de setembro de 2018, às 16h.

Intime-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), 

acompanhada de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 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 ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 1723-36.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva do Carmo Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação Previdenciária - 

Aposentadoria Rural por Idade com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada 

por EVA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social INSS a conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos 

artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 à Sr.ª MARIA DE LURDE CSESLIKOSKI, na 

base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data do requerimento administrativo em 24/05/2016 (fls. 42). Outrossim, 

CONCEDO à requerente EVA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS a 

TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do benefício no 

prazo de 60 dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem 

há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 
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DJU 27.10.97). Saem os presentes intimados. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66234 Nr: 1938-80.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Océlio Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O requerido, devidamente intimado para esta audiência, não compareceu 

ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, 

portanto, o direito de ofertar alegações finais.

Venham os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66708 Nr: 236-65.2015.811.0091

 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: Otelino Pereira Sandes Filho

 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, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - OAB:MT 

14474-A, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos e examinados. Trata-se de Ação Ordinária de 

Aposentadoria por Invalidez com Antecipação de Tutela e Estabelecimento 

do Benefício, ajuizada por OTELINO PEREIRA SANDES FILHO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural por invalidez nos 

termos dos artigos 42 da Lei 8.231/91 ao Sr. OTELINO PEREIRA SANDES 

FILHO, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo em 18/11/2014 (fl. 15). 

Outrossim, CONCEDO ao requerente OTELINO PEREIRA SANDES FILHO a 

TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no 

prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena 

de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que 

nem há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97). Saem os presentes intimados. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37214 Nr: 344-07.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Menezes Baiocho, Darci Antonio 

Vicentin, Silas da Silva, João Batista da Silva, Sandro Roberto da Silva, 

Adenilso Lucio Otenio, João Carlos Dal Bem, Wilson Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Na hipótese, a defesa não demostrou prejuízo na inversão da oitiva de 

suas testemunhas, devendo, assim, permanecer a audiência aprazada 

naquele juízo.Por outro lado, caso o réu entenda que lhe causará prejuízo 

inverter a ordem de seu interrogatório, deverá comparecer à audiência 

designada neste juízo.Por tais motivos, indefiro o pedido de expedição de 

ofício à Comarca de Alta Floresta com intuito de cancelar a audiência 

designada na Carta Precatória expedida por este juízo.Por fim, adite-se a 

carta precatória expedida à fl. 454, a fim de informar o réu a data da 

audiência designada neste juízo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75076 Nr: 1828-76.2017.811.0091

 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: Sebastiana Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO.Sem custas, à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

causa, ficando suspensa a cobrança, pois a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Intime-se a parte autora e em 

seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66959 Nr: 389-98.2015.811.0091

 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: Marcelo Augusto Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airtom de Matos Campano, Martha Maria dos 

Santos Pinto Chab Campano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Rosa Finger - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 66959 - Autos n. 389-98.2015.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem para sanar, de ofício, erro material.

Isso porque, na sentença (fls. 13 e 14), quando da menção do valor de R$ 

48.000,00 (quarenta e oito mil reais), por um lapso, restou escrito por 

extenso “quarenta mil reais”.

Assim, tendo em vista que a forma escrita não representou o valor 

expressado em números, corrijo o mencionado erro devendo ser lido como 

sendo “R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)”.

Nesse sentido:

“O erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer 

tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão' (STJ - 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Classe: AGA - AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 761900. Processo: 200600656247 UF: 

RS Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. DJ DATA:05/02/2007. Relator (a) 

HUMBERTO GOMES DE BARROS).

Logo, quanto ao ponto, não há qualquer impossibilidade de modificação da 

sentença proferida por este juízo.

Era o que havia a sanar.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 10 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67985 Nr: 1097-51.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Almeida Natal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado do Autor do Fato para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o protocolo do pedido do 

CAR - Cadastro Ambiental Rural, comprovando o cumprimento da 

composição civil dos dano ambiental.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 521-88.2007.811.0107

 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: SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marchioro da Silva - 

OAB:36.408/RS, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública de Caráter Revisional e Declaratório de 

Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Ordem Liminar ajuizada 

por SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÃ em face de BANCO DE LAGE 

LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL S/A, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Entre um ato e outro, as partes noticiaram a 

composição extrajudicial e, consequentemente, pugnaram pela 

homologação do acordo firmado e extinção do feito (fls. 555/558).

Vieram-me conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto.

Ademais, constata-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes demandantes, bem como de seus 

patronos, não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em 

razão disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes 

(fls. 555/558), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo 

este parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo (art. 90, § 2°, do CPC).

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29419 Nr: 1-62.2001.811.0107

 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: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ELIZABETH 

CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, Roberto Zampieri, Adriana Rribeiro 

Garcia Bernardes Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmar Bonfante, Marcos Cesar Demari, Fábio 

Antonio dos Santos, Aldemir Moura Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, CLAUDIA ZARATE NASSER - 

OAB:4546/MS, Fabio Antonio Santos - OAB:22.120 SP, JADIR J.C. 

NOVACZYK - OAB:5346-B, Mytzi Helena Xavier - OAB:142467/SP

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E 

DANOS, ajuizada por Espólio de Carlos Antônio Nogueira, Elizabeth 

Camargo Quintiliano Nogueira, Roberto Zampieri e Adriana Ribeiro Garcia 

Bernardes Zampieri, em face de Volmar Bonfante, Marcos Cesar Demari, 

Fabio Antônio dos Santos e Aldemir Moura Leal, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, nas fls. 819/821 e fl. 825, os requerentes, com a 

anuência dos requeridos, postularam pela desistência da presente 

demanda.

O co-requerido Fabio Antônio dos Santos, foi devidamente intimado por 

intermédio de seus patronos, via DJE n°: 10275, para que se manifestasse 

sob pena de anuência tácita, entretanto permaneceu silente (fl. 825).

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, os requerentes 

apresentaram pedido expresso de desistência da ação, sendo certo que 

os requeridos anuíram com tal pedido. Quanto ao co-requerido, Fabio 

Antônio dos Santos, considero sua ausência de manifestação, como 

concordância ao pedido dos requerentes.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pelos 

requerentes, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas, despesas e honorários na forma do art. 90 do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34090 Nr: 526-71.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDO JAPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WALDO JAPPE, 

alegando contradição na decisão proferida nos autos, o qual declarou 

extinção do feito ante o cumprimento da obrigação.

Por fim, requer a retratação do juízo para o fim de suprir a contradição e 

determinar o prosseguimento do feito neste juízo, até integral satisfação 

da dívida.

Vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, destinam-se tais embargos ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

omissão, contradição e/ou obscuridade.

Analisando os requisitos do artigo 1.022 do CPC, verifico que os mesmos 

se encontram presentes; isto porque, os autos ainda aguardam o 

julgamento do agravo de instrumento n. 0056599-32.2016.4.01.0000.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos embargos 

de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, dou-lhes provimento 

para o fim de revogar a decisão de fls. 185, consequentemente, 

cumpra-se o comando de fl. 138.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33497 Nr: 93-67.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALFREDO KRUGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acórdão juntado nas fls. 128/130; CONDENO a parte 

executada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3°, do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16738 Nr: 19-91.2003.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LACERDA MACEDO FARIA, NARCISO 

LACERDA INÁCIO, NEWTON LACERDA INÁCIO, NILZA LACERDA INÁCIO, 

JONAS LACERDA INÁCIO, NELSON LACERDA INÁCIO, NÉLIO LACERDA 

INÁCIO, CELESTINA GARCIA FERVENÇA FILIPAK, NAOR BORGES DE 

REZENDE, MÁRIO SÉRGIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAIRTO LONGHINI, CLEIDE JACOMINO 

LONGUINI, ACIR ARNAUT DE TOLEDO, DAYSE COSTA TOLEDO(faleceu), 

GABRIEL BACK, BRAS BACK, ANTÔNIO BACK, JOSÉ BACK, SEBASTIÃO 

BACK, WALDIR CASONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT, MOACIR ALMEIDA DE 

FREITAS - OAB:727/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT, 

RAMON MARQUES - OAB:5253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA CUSTÓDIO DOS SANTOS 

YONEYAMA - OAB:32.234/PR, IEDA BARETTA - OAB:28.293/PR, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MAURO JOSÉ 

PEREIRA - OAB:30.725/PR, SAMANTHA LARA - OAB:27.922/PR, 

SANDRA APARECIDA CUSTÓDIO DOS SANTOS - OAB:32.905/PR

 Vistos.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na fl. 587, por 90 (noventa) 

dias, a partir da data de seu requerimento (13.06.18).

Findo o prazo, deverá a parte requerente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32151 Nr: 147-04.2009.811.0107

 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: SEVERINO MONTIPÓ - Espólio, DANIR ZAMPIRÃO 

MONTIPÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito de fls. 235, haja vista o decurso de prazo do pedido até a 

presente data.

No mais, intime-se a autora pessoalmente e via DJE, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33956 Nr: 318-87.2011.811.0107

 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: CLEDIR MARIA BAGETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acórdão juntado nas fls. 121/125; CONDENO a parte 

executada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3°, do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51371 Nr: 712-26.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU GARCIA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por ALCEU GARCIA 

BRAGA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados.

Não obstante, nesta data fora confeccionado o alvará de levantamento.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 674-09.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE CITADELLA, BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para efetuar o 

pagamento do preparo da Carta Precatória a ser expedida para Comarca 

de SORRISO/MT, com finalidade de CITAÇÃO da Parte Requerida. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Pagamento a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31788 Nr: 424-54.2008.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ZANDONADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Messias Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

32/33, nos moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as partes. 

Como consequência, considerando o adimplemento integral do acordo (fls. 

75), julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” e do art. 924, II, ambos do atual Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários, na forma da Lei 

9.099/95.Considerando que esta sentença acolheu pretensão conjunta 

das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.Proceda-se ao levantamento da 

penhora realizada nas fls. 29.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73240 Nr: 71-70.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Moreira de Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184/A

 Processo nº 71-70.2015.811.0106 (cód. 73240)

SENTENÇA

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por SEBASTIÃO 

MOREIRA ÁVILA em face da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, em que fora efetuado o pagamento da obrigação 

por parte da executada, conforme comprovado nos autos (fl. 

90/91-verso).

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

III. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

IV. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79437 Nr: 522-90.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDGdO, PDdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

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. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE 

as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77067 Nr: 301-44.2017.811.0106

 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: KdSN, BLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte autora requer nova designação de audiência de 

conciliação;

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça às fl.39-verso, informando 

que deixou de proceder com a citação da parte requerida em virtude de 

não ter localizado, INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento do feito;

Em seguida, conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76429 Nr: 864-72.2016.811.0106

 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: TICD, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerido não foi localizado para citação/intimação e a audiência de 

conciliação foi cancelada, conforme certidão de fls. 69-verso, e fls. 73;

Tendo em vista o pedido da requerente (fls. 75) e em observância ao 

princípio da cooperação que orienta o processo, DETERMINO à Serventia 

que realize busca junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

Atente-se, a Serventia, para que não sejam violadas garantias do indivíduo 

pesquisado, juntando-se aos autos informações sigilosas.

Com a obtenção de novo endereço, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação. Na impossibilidade de localização de novo endereço, 

INTIME-SE a requerente, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74892 Nr: 42-83.2016.811.0106

 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: WSJdO, MKVSJdL, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSL, WSJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 
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OAB:MT 10075

 ACOLHO o parecer ministerial (fl. 71), DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 13 de SETEMBRO de 2018, às 15h30min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76580 Nr: 978-11.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J A de Jesus & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INDEFIRO o pedido da parte exequente, uma vez que a citação por edital 

somente será deferida quando esgotados os outros meios de localização 

do executado, nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

II. INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando o que entender de direito; sob pena de 

suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76503 Nr: 931-37.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Leão de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão de fls. 18, uma fez que a Fazenda Pública Municipal 

possui meios de localização de endereços e em momento algum 

demonstrou no feito ter diligenciado ou esgotado seus meios de busca de 

endereço do executado, contrariando a Súmula 414 do STJ.

INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão do 

processo, com fulcro no art. 40 da Lei 6830/80.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79453 Nr: 530-67.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

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. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE 

as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79431 Nr: 516-83.2018.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilene Jose de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do 

INSS à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13h30min (horário 

de Cuiabá-MT).IV. Ademais, tratando-se de demanda que, desde o início, 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia técnica, além da 

produção de prova oral, DETERMINO, desde logo, a realização de Perícia e 

nomeio perito na pessoa do Dr. SOSTENES MICHAEL CARREIRO SILVA, 

médico clínico geral, lotado na rede pública deste município, o qual deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso. Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do mandado a(s) 

advertência(s) dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos 

quesitos formulados neste ato pelo juízo e, nas respectivas 

oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, inicial e contestação –, bem como 

para que promova o agendamento, desde logo, da data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão), ciente de que o(s) 

trabalho(s) exigido(s) deverá(ão) ser(em) realizado(s) com antecedência 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias à realização da audiência designada, 

e que, o laudo pericial deverá ser entregue em cartório pelo menos vinte 

(20) dias antes da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 500-32.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

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. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE 

as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77092 Nr: 312-73.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFBS, PBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:MT 16122/A, Rafael Pereira Lopes - OAB:MT 16.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:MT 16122/A, Rafael Pereira Lopes - OAB:MT 16.038

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANA PAULA DINIZ, em 

face de sentença proferida nos autos às fls. 32.

Alega, em suma, que houve omissão na sentença, no que tange à 

expedição de certidão de honorários relativa à sua atuação no feito.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 35).

Fundamento e decido.

RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados.

Razão assiste ao embargante que atuou no processo, conforme 

honorários arbitrados às fls. 06, o que não foi decido na prolação da 
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sentença.

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão existente na sentença às fls. 32, para acrescentar:

 “EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor da advogada dativa no 

valor de 5 URH, conforme fls. 06;

Permanece o restante inalterado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o 

integral cumprimento das determinações exaradas na sentença de folhas 

32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77082 Nr: 307-51.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFBS, PBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:MT 16122/A, Rafael Pereira Lopes - OAB:MT 16.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:MT 16122/A, Rafael Pereira Lopes - OAB:MT 16.038

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANA PAULA DINIZ, em 

face de sentença proferida nos autos às fls. 32.

Alega, em suma, que houve omissão na sentença, no que tange à 

expedição de certidão de honorários relativa à sua atuação no feito.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 36).

Fundamento e decido.

RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados.

Razão assiste ao embargante que atuou no processo, conforme 

honorários arbitrados às fls. 06, o que não foi decido na prolação da 

sentença.

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão existente na sentença às fls. 32, para acrescentar:

 “EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor da advogada dativa no 

valor de 5 URH, conforme fls. 06;

Permanece o restante inalterado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o 

integral cumprimento das determinações exaradas na sentença de folhas 

32.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-83.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON DE MELO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010054-83.2017.8.11.0106; 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: 

VALDESON DE MELO TAVARES Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte requerida. O 

juízo, no despacho (ID n. 9032379) determinou que a parte requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando aos autos cópia 

do comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente 

não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64788 Nr: 1265-75.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdO, DPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a existência de advogado constituído nos autos, bem como 

a certidão retro onde a autora informa que necessita de advogado dativo, 

INTIME-SE com urgência o patrono constituído para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre a possibilidade de renúncia ou 

continuação de sua atuação nos autos.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-57.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 17/09/2018, às 13h. Certifico ainda 
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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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-33.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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 17/09/2018, às 13h15. 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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-25.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 17/09/2018, às 13h30. 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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-92.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO ANTONIO KNECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PADILHA NETO (REQUERIDO)

MARIA INES PADILHA (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 17/09/2018, às 13h45. 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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-32.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 17/09/2018, às 14h. 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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-87.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELICE TAVARES VIANA (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 17/09/2018, às 14h15. 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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-24.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARINHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 17/09/2018, às 14h30. 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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-09.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 17/09/2018, às 14h45. 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, 13 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 2253-19.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSdA, SMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

ao despacho de Ref: 23 - nomeio como Advogado Dativo o causídico 

militante nesta municipalidade - Dr. Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 

22.319-O, para proceder a defesa da Parte Requerida, prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10204 Nr: 1199-38.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Borges dos Santos, Aparecida 

Inácio Cardoso, Hélio Passele Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Jessika Lopes Borges - OAB:MT/17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da petição da leiloeira nomeada de fls.191, suspendo a 

realização do leilão.

Oficie-se a Jucemat, solicitando o registro atualizado da empresa Centro 

de Educação Básica Raimundo de Jesus Araujo Ltda EPP de propriedade 

de Raimunda Nonata de Jesus Araujo Sanches e Angela Maria Borges dos 

Santos.

Após intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 

(cinco dias).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64066 Nr: 2250-64.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. Gustavo Medeiros 

Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa do autor, para que 

junte aos autos relatório médico ou exame complementar que demonstre a 

necessidade do exame solicitado, no prazo de 15 (quinze) dias. no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41115 Nr: 864-72.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Ribeiro Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Requerida, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas processuais no valor total 

de R$ 1.303,80 (um mil, trezentos e três reais e oitenta centavos), sendo o 

valor de R$ 651,90 (seiscentos e cinquenta e um reais e noventa 

centavos), referente as custas judiciais e o valor de R$ 651,90 

(seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) referente a taxa 

judiciária. Bem como no mesmo prazo apresente conta bancária para 

levantamento do remanescente, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20004 Nr: 1281-59.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo dos Reis Palma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wantuil Fernandes Junior - 

OAB:10705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Neves Costa - 

OAB:153447/SP, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Requerida, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas e despesas processuais, 

no valor total de R$ 618,38 (seiscentos e dezoito reais e trinta e oito 

centavos), sendo o valor de R$ 401,99 (quatrocentos e um reais e 

noventa e nove centavos), referente as custas judiciais e o valor de R$ 

216,39 (duzentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) referente a 

taxa judiciária.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67088 Nr: 342-35.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Paulo César do 

Couto, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática, em 

tese, do crime previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98, cuja competência, nos 

termos da Lei n.º 9.099 de 1995, é do Juizado Especial Criminal.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Defiro a cota do Ministério Público. Requisite-se folha de antecedentes 

criminais do denunciado.

Adéqua-se o caso, ao procedimento sumaríssimo, fazendo-se necessário, 

em sede preambular, oportunizar defesa preliminar, para só então se 

decidir sobre o recebimento da denúncia.

O recebimento da denúncia antes da audiência preliminar, e até mesmo 

antes da audiência de instrução e julgamento (art. 74 e 81, Lei nº 

9.099/95), constitui inobservância de rito processual determinado pela 

Constituição Federal (art. 98, I) e pela legislação ordinária (art. 61 da Lei nº 

9.099/95, art. 394, §1º, III, CPP) e, via de consequência, contrariedade ao 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório (arts. 5º, LIV, LV e 98, 

I, CF/88).

 Assim sendo, determino a citação do autor do fato na forma dos artigos 

66 e 68, da Lei nº 9.099 de 1995, para apresentar defesa preliminar em 

audiência de instrução e julgamento, devendo a mesma trazer no ato 

testemunhas até o número de 05 (cinco) ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo 10 (dez) dias antes da sua realização.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 

2018, às 15h30minutos, ocasião em que se tomará o depoimento das 
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testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45199 Nr: 1248-22.2009.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Marino Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Intimar da juntada de Carta Precatória de ref.161

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41873 Nr: 320-71.2009.811.0028

 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: Francisca Clara da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramon James Bustamant, Municipio de Poconé 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Aparecida Sanches 

Vicente Ramsay Garcia - OAB:6485, Humberto Affonso Del Nery - 

OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Pedro Ovelar - OAB:6270-N/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.122

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159322 Nr: 3850-68.2018.811.0028

 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): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159322

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

do Brasil S/A, em face de Edil Domingos de Oliveira.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159181 Nr: 3807-34.2018.811.0028

 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): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159181

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A, em face de José Edir de Arruda Martins.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159289 Nr: 3842-91.2018.811.0028

 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): João Carlos Dias Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159289

DECISÃO

VISTOS

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de JOÃO CARLOS DIAS ARANHA.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159070 Nr: 3777-96.2018.811.0028

 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): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159070

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de Edil Domingos de Oliveira.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 492 de 633



Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 156288 Nr: 2754-18.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO VERGNANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimaraes Rodrigues 

Couveia - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à decisão de referência n° 26, foi designado audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 05 de Novembro de 2018, às 11h20min.

 Maxsuélen da Silva Moreira

 Conciliadora

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2588 Nr: 594-50.2000.811.0028

 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: Amália Ferreira da Silva, Angelina Santos de Oliveira, 

Fábio Ferreira dos Santos, Felismina Campos Vieira, Generosa dos Santos 

Oliveira, José Ferreira dos Santos, Miguel Ferreira dos Santos, Nestor 

Ferreira dos Santos, Otenis Ferreira dos Santos, Saturnino Ferreira dos 

Santos, Sebastião Ferreira dos Santos, Francisco de Assis Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira dos Santos, Espólio de José 

Manoel Ferreira Mendes, Maria Francisca Duarte, Vicente Ferreira 

Mendes, Amália Ferreira Mendes, Constância Ferreira da Silva, Diretriz S/A 

- Administradora de Bens, Justiniano Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides P. de Barros - 

OAB:4682, Claison Pimenta Ribeiro Motta - OAB:11748/MT, Maria 

Sônia Alves - OAB:3593-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides P. de Barros - 

OAB:4682, Tadeu Múcio Galvão Marques Vallim e outros - 

OAB:4.417

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTENIS FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

04054466168, Rg: 372.195, brasileiro(a), casado(a), construtor e 

atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO FERREIRA DOS 

SANTOS, Cpf: 06187161149, Rg: 93.656, brasileiro(a), casado(a), 

agenciador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR AS PARTES ABAIXO DESCRITAS E SEUS POSSÍVEIS 

HERDEIROS, PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, SOB PENA DE EXTINÇAO 

DO PROCESSO, EM RELAÇÃO AOS MENCIONADOS: OTENIS FERREIRA 

DOS SANTOS, CPF: 040.544.661-68, RG: 372.195 SSP/ MS, Endereço: 

Rua Cabral, Nº 188, Cidade: Corumbá-MS; SEBASTIÃO FERREIRA DOS 

SANTOS, CPF: 061.871.611-49, RG: 93.656- SSP/ MT, Endereço: Rua Gal. 

Osório, S/n Bar do Satú, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

Resumo da Inicial: ... Trata-se de direitos hereditários pertinentes à área de 

844,00 há (oitocentos e quarenta e quatro hectares) de terras lavradias e 

pastais, situadas no município e comarca de Poconé/MT, de origem da 

SESMARIA PIÚVA. O imóvel é oriundo de sesmaria, titulo inicialmente 

concedido ao cidadão JOSÉ MANOEL FERREIRA MENDES, que a possuía 

em sua totalidade legitimada na forma da lei ...

Despacho/Decisão: ... Cuida-se de Ação de Reivindicatória proposta por 

FRANCISCO DE ASSIS SOARES e OUTROS em face de DIRETRIZ LTDA 

ADMINISTRADORA DE BENS. Os Autores reivindicam a propriedade e 

posse do imóvel denominado Sesmaria “Piúva”... A Requerida insiste em 

pleitear a regularização do polo ativo da demanda, arguindo a necessidade 

de outorga uxória e de citação/intimação dos herdeiros... O artigo 657 do 

Código Civil dispõe que a outorga do instrumento de mandato está sujeita à 

forma exigida por lei para o ato a ser praticado, ou seja, sempre que o ato 

a ser praticado exigir forma pública, a outorga do mandato deverá 

segui-la, por exceção à liberdade formal e por atração. O artigo 1.793 do 

Código Civil dispõe expressamente que a cessão de direitos hereditários 

deve ser formalizada por meio de escritura pública, em razão do que 

estabelece o artigo 80, inciso II c/c o artigo 108 do aludido Diploma Civil. 

Deve prevalecer as exigências legais previstas pelo Direito Brasileiro, por 

se tratar de direito real sobre bem imóvel, conforme previsão contida nos 

artigos 8º e 9º, § 1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não 

havendo que se falar em cerceamento de defesa. A exigência de 

instrumento público para a realização de cessão de direitos hereditários 

não se trata de formalismo exacerbado, mas sim uma forma de garantir 

publicidade à transação e segurança jurídica aos envolvidos, razão pela 

qual é inaplicável o artigo 170 do Código Civil... Sabendo que os direitos 

hereditários só se transmitem de fato com a morte, e diante da extrema 

dificuldade em regularizar o polo ativo da demanda, com fundamento no 

artigo 259 c/c art.271 do CPC, DETERMINO a intimação por edital de 

OTENIS FERREIRA DOS SANTOS ou seus possíveis herdeiros e de 

SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS ou seus possíveis herdeiros, sob 

pena de extinção do processo quanto aos mesmos...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSELI APARECIDA 

CACERES, digitei.

Poconé, 09 de agosto de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149104 Nr: 8457-61.2017.811.0028

 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: Açofer ndustria e Comercio LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149104

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória proposta por AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA em face de JOÃO RIBEIRO DA COSTA, visando o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento devidamente 

instruído com documentos que constituem prova escrita, sem eficácia de 

título executivo (art.700, CPC).

Assim, expeça-se mandado monitório de pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, consignando 

que, em caso de imediato cumprimento, ficará o requerido isento do 

pagamento dos valores referentes as custas (art.701, §1º, CPC), podendo 

ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo Civil, opor embargos 

e assim suspender a eficácia do mandado inicial.

 Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013906-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 493 de 633



BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a no dia 24 de setembro de 2018, às 09hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a no dia 24 de setembro de 2018, às 09:10hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012420-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINA ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a no dia 24 de setembro de 2018, às 09:30hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 09h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012534-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a no dia 24 de setembro de 2018, às 09:40hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 09h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013105-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRES DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013105-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRES DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013096-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DANIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013096-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DANIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. 
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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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014065-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 09h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA EMILIA CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimem-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à 

realizar-se a em 24 de setembro de 2018, às 09:40hrs, na sala 06 - 

multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013133-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PEREIRA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013133-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PEREIRA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSVALDINA DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 09h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014082-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA VITORIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 09h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013059-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANE AUXILIADORA SANTANA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intimem-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à 

realizar-se a em 24 de setembro de 2018, às 10:00hrs, na sala 06 - 

multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013861-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOMIRO DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

r e a l i z a d a  n o  d i a  2 4 / 0 9 / 2 0 1 8  à s  0 9 h : 0 0 ,  s a l a  0 1 . 

_________________________________ DESPACHO VISTOS, 1 ? 

RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte 

reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a 

reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições 

necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010786-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DA SILVA DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimem-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à 

realizar-se a em 24 de setembro de 2018, às 10:00hrs, na sala 06 - 

multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011421-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

real izada no d ia 24/09/2018 às 09h:10min,  sa la  01 . 

_______________________ VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 10h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010758-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIRGINIA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 10:20hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013646-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANUNCIATA VITORIA FAZOLO DE ABREU (REQUERENTE)

JULIANO FIDELIS ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013646-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANUNCIATA VITORIA FAZOLO DE ABREU (REQUERENTE)

JULIANO FIDELIS ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010817-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROBERTO TEODORO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 10:30hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BALBINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 10h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014218-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI JANNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 10:40hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018847-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA QUINHONES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:10 , no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018847-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA QUINHONES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:10 , no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011827-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010814-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DO REIS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 10:50hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DIAS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 09h:20min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014055-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE CAMPOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014241-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 11:00hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO NATAL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SEBASTIAO CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 11:10hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018910-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT0014839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:20 , no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013568-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 09h:30min , sala 01. 

_________________________ DESPACHO VISTOS, 1 ? RECEBO a 

petição inicial com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a 

respeito da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013333-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SANTIAGO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 09h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012108-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 09h:50min , sala 01. 

__________________________ VISTOS, RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como 

a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013706-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MENDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014083-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINO ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 10h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013522-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de Conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 9:00hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TITO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 9:10hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NADILCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 10h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012445-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA AMORIM PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 10h:00, sala 01. ____________ VISTOS, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito 

da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO 

o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012779-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 9:30 hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014090-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 10h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012197-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEIXEIRA DE CASTRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação que 

será realizada no dia 24/09/2018 às 08h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013707-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MENDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:40 , no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-73.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOCORRO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)
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GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação no dia 26 de setembro de 2018, às 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-73.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOCORRO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 26 de setembro de 2018, às 13h, na sala 09, mutirão 

Energisa-Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011294-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO BRUNO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 08h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012247-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 10h:10min , sala 01. __________________ 

VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte 

reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a 

reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às expedições 

necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 26 de setembro de 2018, às 13h10, na sala 09, mutirão 

Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012645-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO EVANGELISTA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

real izada no d ia 24/09/2018 às 10h:20min,  sa la  01 . 

________________________________________________ VISTOS, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito 

da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO 

o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013411-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 10h:30min , sala 01. 

__________________________________________________ DESPACHO 

VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 ? 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE 

a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para 

participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja 

acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições 

necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013569-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA VANIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 10h:40min, sala 01. 

________________________ DESPACHO VISTOS, 1 ? RECEBO a petição 

inicial com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da 

presente ação, bem como a intime para participar da audiência conciliatória 

sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de 

cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014167-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 08h30 sala 04
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013586-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA FRANCISCA DE CAMPOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 10h:50min , sala 01. 

_______________________________________________________ 

DESPACHO VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus documentos. 

2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às 

expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012377-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

r e a l i z a d a  n o  d i a  2 4 / 0 9 / 2 0 1 8  à s  1 1 h : 0 0 ,  s a l a  0 1 . 

_____________________________________ VISTOS, RECEBO a petição 

inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente 

ação, bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob 

pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011690-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA LOPES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 11h:10min , sala 01. 

_____________________________________ VISTOS, RECEBO a petição 

inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente 

ação, bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob 

pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014172-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARQUES DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 08h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012066-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO PIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 11h:20min , sala 01. 

_________________________________ VISTOS, RECEBO a petição 

inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente 

ação, bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob 

pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA NASSAR FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 08h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011718-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ELBIS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 11h:30min , sala 01. 

___________________________________ VISTOS, RECEBO a petição 

inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente 

ação, bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob 

pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 08:50, no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 
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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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012772-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CORINTA BERNADINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 08h30 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012075-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FRANCISCA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 11h:40min , sala 01. 

___________________________ VISTOS, RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como 

a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013993-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FERREIRA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:00, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011943-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS PEDROSA DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

real izada no d ia 24/09/2018 às 11h:50min,  sa la  01 . 

_____________________________________ VISTOS, RECEBO a petição 

inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente 

ação, bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob 

pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011946-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

r e a l i z a d a  n o  d i a  2 4 / 0 9 / 2 0 1 8  à s  1 2 h : 0 0  ,  s a l a  0 1 . 

_______________________________________ VISTOS, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito 

da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO 

o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012077-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CORREA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 13h:30min , sala 01. 

___________________________________________ VISTOS, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE a parte reclamada a respeito 

da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. Às expedições necessárias. INVERTO 

o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GENERIO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:10, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012786-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 08h50 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010846-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

real izada no d ia 24/09/2018 às 13h:40min,  sa la  01 . 

______________________________________ Vistos, 1 ? RECEBO a 

petição inicial com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a 

respeito da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA PAULA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:20, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011950-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 13h:50min , sala 01. Vistos, 1 ? RECEBO a 

petição inicial com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a 

respeito da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA LEINE FERNANDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 11h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012840-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 09:40hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012076-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISO RAIMUNDO BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 14h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011734-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DUTRA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011734-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: WALDEMAR DUTRA DE 

SOUZA PINTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 
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ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 
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2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012299-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GABINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 09h00 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011343-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:50, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011343-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 08:50, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010448-04.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA DE CASTRO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010448-89.2015.811.0045 Polo Ativo: ELOINA DE CASTRO CARMO Polo 

Passivo: CLARO S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido Liminar, proposta por ELOINA DE 

CASTRO CARMO, em face da CLARO S/A. Anote-se que, na espécie, o 

nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que não restou 

devidamente comprovado pela reclamada que a autora solicitou tais 

serviços prestados, tão somente telas computadorizadas, como 

demostrada na contestação. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da reclamada por eventuais danos 

causados ao autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, justificando a 

manutenção da medida liminar deferida e responsabilização da reclamada. 

De outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. Com tais 

considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar inexistência de relação 

jurídica, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR tornando definitivo para que a parte 

reclamada providencie a exclusão do nome do reclamante o cadastro 

restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão na presente lide, bem como para condenar a reclamada CLARO 

S/A a pagar ao reclamante à quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título 

de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a 

partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 
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custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 14h:10min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CACILDA DE QUEIROZ MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 11h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013599-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 9:50hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY FERREIRA MENDES PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 09h10 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013305-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013305-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DELGADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 14h:20 min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014094-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA MATA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 11h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013930-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE ARRUDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 10:00 hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, 

bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011108-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO CUNHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 09h20 sala 02.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELESMINA RODRIGUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 14h:30min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 11h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012275-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUCIO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8012275-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO LUCIO LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 
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segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012187-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 14h:40 min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014072-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 10:10 hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, 

bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 11h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011107-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIA DA CUNHA SIQUEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 09h30 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010758-10.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:30, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012189-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 14h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012220-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012220-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO SIMIAO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Dispenso o relatório a teor 

do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a 

realização da audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. 

Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência conforme evento de 

Num. 12201536. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida por 

advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 12201536, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCEU DELMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 10:20hs Vistos, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA BATISTA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010740-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: APARECIDA MARIA BATISTA 

PAULO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 
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instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 
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questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014171-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER WAGNER DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 11:30hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010902-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 15h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011989-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAYLE PAIXAO DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:10 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011989-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAYLE PAIXAO DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:10 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010819-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ATAYDE ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 11:40hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINO QUERINO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 11h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA PAULA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010937-70.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: 

REQUERENTE: MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 
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no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Defiro o pedido de justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-25.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:40, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENEGILDA PASCOA ALMEIDA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 15h:10 min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUSANE SALES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 10:30hs Vistos, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA COSTA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011123-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ESTEVAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 09h40 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 26 de setembro de 2018, às 13h20, na sala 09, mutirão 

Energisa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014096-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JAIME DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 12h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 11:50 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015505-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIL MIGUEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:20 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015505-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIL MIGUEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 
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de 24/09/2018, às 09:20 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015505-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIL MIGUEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:20 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUCAS SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011340-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011340-39.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO GONCALVES NETO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012079-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 15h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010971-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO MARTIMIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 10:40hs Vistos, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 
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expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014934-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 09:50, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011843-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MUNIZ DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 13h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011136-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA PEDROSA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 09h50 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011187-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA HERASME DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 15h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010718-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011607-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RICELI SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 12:00 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012191-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 15h:40min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010741-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CLEONICE CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013784-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 13h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010749-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LUCIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 11:00hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 
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partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012915-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FHILIPE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:30 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013567-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CAROLINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 15h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011939-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:00, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014177-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE CIRIACO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 09h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FIALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 12:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010793-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010793-96.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: MARGARIDA RONDON 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 
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negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 
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do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Defiro o pedido de justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012327-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 12:10 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011504-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011504-04.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO MARQUES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Dispenso o relatório a teor 

do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a 

realização da audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. 

Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência conforme evento de 

Num. 12204601. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida por 

advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 12204601, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORICA PAULA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 11:10hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 10h00 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 26 de setembro de 2018, às 13h30, na sala 09. mutirão 

Energisa - Poconé

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012575-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 12:20 hrs, na sala 06 - multirão.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013782-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 13h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012694-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA MARQUES DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012694-02.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: ERONDINA MARQUES DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 
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pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Defiro o benefício da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011609-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 12:30 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011609-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 12:30 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012811-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA EDUVIRGES GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 10h10 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012703-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 16h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011613-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO MANUEL DALLA NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 12:40 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA CARLA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 13:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 10:50 hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SEBASTIANA DA CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011306-64.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: ANA SEBASTIANA DA CUNHA RAMOS REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 
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sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Defiro o benefício da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012600-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MAMEDE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:40, na Sala 08.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011720-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 16h:10min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013791-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 14h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010834-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ADOLFO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 13:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010816-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELE DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 12:50 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012457-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO URTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:10, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 11:20 hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013979-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 09:50, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014231-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANCHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014231-67.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: ANTONIO SANCHO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Designada audiência de conciliação para o dia 17/10/2017, constatou-se 

ausência da parte requerente, embora intimada para o ato através de seu 

advogado. ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010836-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014099-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 13:00 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011727-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA CORSINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 16h:20min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011163-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIA CORTEZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011163-75.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: BASILIA CORTEZ DE PAULA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 
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nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012591-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 14:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 24/09/2018 às 13:30, no Fórum de Poconé-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 11:30hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMILDE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 13:10 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012461-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERVINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:20, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011595-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL FRANCISCA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA APARECIDA DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 11:40hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013455-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA DO PRADO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 13:10 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013455-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA DO PRADO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 13:10 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011597-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCLECIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 
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à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 14:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016630-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016630-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011596-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA MARIA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-56.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIGO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 24/09/2018 às 13:40.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013789-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 14h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016643-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SILVA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:10 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CRISTINA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 12:00hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016643-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SILVA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:10 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011602-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANO SILVESTRE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 14:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA MARTINS DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 13:30 hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011608-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014234-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014234-22.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE CORNELIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10322846. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10322846, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014234-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014234-22.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE CORNELIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10322846. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10322846, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012576-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY JANAINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 13:20, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011948-37.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GONCALO ALVES DA COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 
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através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 15:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010774-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 13:40hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012583-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OGESINO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 13:30, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014100-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 14h:20min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011533-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANSELMO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:20 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011533-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANSELMO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:20 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012836-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012836-06.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: ALICE DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 
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adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO a parte requerente os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013908-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010778-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 13:50 hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 534 de 633



Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012586-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 13:40, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013909-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEDIAEL DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 15:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010930-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIDA GONCALVES PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010930-78.2017.8.11.0028; 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: AGUIDA GONCALVES PROENCA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 
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977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011419-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA GONCALINA DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte promovida para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 14h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011419-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA GONCALINA DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 14h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011615-85.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ALBA DOS SANTOS PORTELLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 15:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013917-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 14:00hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013627-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO DE JESUS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 09h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE ALMEIDA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte Autora e Ré para comparecerem à audiência 

de conciliação em 24/09/2018 às 11:10.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011616-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DANILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 15:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012049-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012049-74.2017.8.11.0028; 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: ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. 

Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência designada, 

conforme se depreende do evento de id. nº 12220437. A patrona do 

Reclamante requereu a desistência do feito. Infere-se dos autos, que o 

Reclamante foi devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua 

falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre 

os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do 

presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado n. 28/FONAJE) Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ 

LEIGO Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011242-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 10h30 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013915-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 14:10hs Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012874-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:30, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012579-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANA GARCIA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 14:00, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011603-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILUI CATARINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011603-71.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ILUI 

CATARINA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide Mesmo que ausente à parte Reclamante na audiência 

de tentativa de conciliação, o feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e fatos que geraram grande repercussão nesta 

Cidade e Comarca, as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 
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instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013864-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 16h:30min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011614-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ARRUDA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012677-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 10h40 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014343-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA DEONIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014343-02.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: OLIMPIA DEONIZIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da requerida não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 
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mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011620-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 14:20 hs VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012571-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 14:10, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ANTUNES MACIEL CORREA DA COSTA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 09h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016669-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DENIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:30 hrs, na Sala 08. _____________ VISTOS, Tendo 

em vista a reunião realizada no dia 25 de agosto de 2016 entre os 

advogados participantes do mutirão, será realizado acordo extrajudicial. 

Aguarde-se manifestação das partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016669-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DENIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:30 hrs, na Sala 08. __________ VISTOS, Tendo em 

vista a reunião realizada no dia 25 de agosto de 2016 entre os advogados 

participantes do mutirão, será realizado acordo extrajudicial. Aguarde-se 

manifestação das partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011619-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 16:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012584-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BETO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 14:20, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013916-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 14:30hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014101-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 14h:40min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012508-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FABIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012508-76.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: INACIO FABIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 
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da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da 

súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição da reclamada não me 

convenço da argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, 

as alegações levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o 

promovido seja revel na ação, tendo em vista a mingua dos elementos 

probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 
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através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DE LOURDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 16:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DE LOURDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 16:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011463-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYLMA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:40 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011463-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYLMA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:40 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012588-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCULINA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 14:30, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015422-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PURQUERIA GONCALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCILENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA AVELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015422-50.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: PURQUERIA GONCALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIA 

AVELINA DE ARRUDA, LUCILENE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por danos 

materiais e morais propostos por LUCILENE MARIA DE SOUZA, 

PURQUERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA e MARIA AVELINA DE 

ARRUDA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, 

na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo análise do mérito Narra os requerentes que 

no ano de 2014, nos dias 07, 09 e 11 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado 

prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente LUCILENE MARIA DE SOUZA titular da UC 22327984, não 

encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar em sua 

contestação, provas de que na época do evento danoso – apagão, a 

requerente não era consumidora dos serviços, pois a referida UC somente 

foi ligada em 09/06/2015, razão pela qual deve-se julgar improcedente. 

Nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 

09/2015, posterior ao apagão, corroborando com a afirmação feita pela 

requerida em contestação. Consta nos autos, que as demais partes 

compuseram acordo extrajudicial: Sra. PURQUERIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA ALMEIDA no ID 10137685 e Sra. MARIA AVELINA DE ARRUDA 

no ID 10158950, ambos datados 29/09/2017, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) cada, através de depósito na conta do patrono do 

requerente no prazo de até 20 dias úteis. A parte requerida juntou 

comprovante de pagamento, datado de 11/10/2017, no Id 10441224. 

Razão pela qual opino pela homologação dos acordos extrajudiciais 

supracitados. ANTE O EXPOSTO, opino pela: I - IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial do requerente LUCILENE MARIA DE SOUZA 

extingue-se com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do 

CPC; II – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, referente aos 

requerentes PURQUERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA e MARIA 

AVELINA DE ARRUDA, para que produza seus legais efeitos e, a extinção 

do feito nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013918-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 14:40hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013629-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIANO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 09h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012443-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO LOURENCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012443-81.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUCINDO LOURENCO SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 
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localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 
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16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013524-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 10h50min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013911-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON TIAGO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 16:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016670-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:50 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016670-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 10:50 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MORAES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000347-56.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: VERA LUCIA DE 

MORAES CUNHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL proposta em desfavor 

do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 547 de 633



seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão 

de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da 

súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição da requerida não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 548 de 633



configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011733-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BAISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 16h:40min, sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014182-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO VITORINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 10h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013914-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR FRANCISCO LIMA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 16:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011265-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011265-97.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FELIPA NASCIMENTO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 
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relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012111-17.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ZOILO FAVIN Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 
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serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017244-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017244-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-26.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 24/09/2018 às 15:50.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012799-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALINE DE ARRUDA PRADO (REQUERENTE)

MARCIO PAULO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012799-13.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: MARCIO PAULO RONDON, ALINE DE ARRUDA PRADO, 

JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais propostos 

por ALINE DE ARRUDA PRADO, JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS 

SANTOS E MARCIO PAULO RONDON em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Da 

Preliminar Em sede de contestação a parte requerida alega preliminar de 

Carência de Ação – Ilegitimidade Ad Causam: A parte requerida suscita a 

preliminar de ilegitimidade ativa de uma das partes postulante a titular 

ALINE DE ARRUDA PRADO – UC 6-1325026-1, que pleiteia em seu nome 

direito alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz provas 

em sua contestação, um relatório demonstrando que no período de 

11/01/2012 a 09/03/2015 a titular da UC era outra pessoa, JUCILENE 

CLAUDETE DE ARI. Corroborando com a afirmação, nota-se que a 

requerente apresentou na inicial fatura de energia do mês de dez/2015. 

Razão pela qual a presente demanda deve ser extinta por ilegitimidade 

ativa ad causam, tendo em vista que, a requerente Aline de Arruda Prado 

não era a titular da Unidade Consumidora - UC na época do evento danoso 

– APAGÃO. O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei, o que não é o caso. Razão pela qual acolho a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam de Aline de Arruda Prado. 

Passo análise do mérito Narra os requerentes que no ano de 2014, nos 

dias 07, 09 e 11 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. Analisando 

detidamente os autos, verifico que as pretensões do requerente 

JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

na época do evento danoso – apagão, o requerente não era consumidor 

dos serviços, pois a referida UC somente foi ligada em 09/06/2015, razão 

pela qual deve-se julgar improcedente. Nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de FEV/2016, posterior ao apagão, 

corroborando com a afirmação feita pela requerida em contestação. 

Consta nos autos, que as partes compuseram acordo extrajudicial datado 

29/09/2017, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), através de 

deposito na conta do patrono do requerente no prazo de ate 20 dias úteis, 

conforme instrumento acostado aos autos. (Id 10189762) A parte 

requerida juntou comprovante de pagamento, datado de 18/10/2017, no Id 

10394004. Razão pela qual opino pela homologação do acordo 

extrajudicial supracitado, referente a Marcio Paulo Rondon. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela: I - IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial 

do requerente JANDERSON ALMEIDA CORREA DOS SANTOS extingue-se 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC; II – 

Extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa de ALINE DE ARRUDA 

PRADO, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC; III - HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, firmado com o requerente MARCIO PAULO 

RONDON ,para que produza seus legais efeitos e, a extinção do feito nos 

termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012681-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EFIGENCIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 11h00 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013631-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 10h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014105-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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LOURDES ALOISIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 14h:50min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013945-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 16:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012585-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULICLEIA DA SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 14:50, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013919-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 14:50 hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, 

bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSITA MARQUES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:40, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014183-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERMINA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 10h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016696-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CILSE LUCIA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:10 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016696-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CILSE LUCIA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:10 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012700-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012700-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DALVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 
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BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 
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sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012388-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012388-33.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DE 

FREITAS SOBRINHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 
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Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013447-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HERGIVA LIMA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 15:00, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013447-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HERGIVA LIMA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 15:00, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013527-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIA MARIA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 11h20 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011629-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 17:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013920-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FATIMA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 15:00hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012458-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FERREIRA GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012458-50.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA FERREIRA GOMES 

MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Dispenso o 

relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 12198373. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 12198373, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013640-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA SERGIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 10h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012873-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 10:50, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011617-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE MIRELLA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 15:10hs VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013814-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 15h:00min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA ALVES CASEMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010730-08.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCINDA ALVES CASEMIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de liminar proposta por LUCINDA ALVES CASEMIRO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 

6/2182058-4, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões 

do requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em 

demonstrar em sua contestação, provas de que a requerente na época do 

evento danoso – apagão, a requerente não era consumidora dos 

serviços, pois a referida UC somente foi ligada em agosto/2014, razão 

pela qual deve-se julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a 

exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 08/2015, posterior ao 

apagão, corroborando com a afirmação feita pela requerida em 

contestação. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013529-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 11h20min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011736-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DUTRA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018 às 16h:50min , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013951-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 17:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012434-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA TEOTONICA DE ARRUDA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012434-22.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDINA TEOTONICA DE 

ARRUDA PAULA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 
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instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 
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questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-70.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 24/09/2018 às 14:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012871-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:00, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011493-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VICENCIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011493-72.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA VICENCIA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 
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necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 
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grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013642-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 10h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017247-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GERTRUDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:20 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011631-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 17:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013531-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 11h30min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014107-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TIMOTIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 15h:10min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013923-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA QUIXABA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 15:40 hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, 

bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011984-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAZ BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011984-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL PAZ BULHOES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 
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AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a irregularidade na representação processual, uma vez 

que as assinaturas apostas nos documentos carreados pela parte autora, 

guardam relação entre si. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013955-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 17:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013818-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ARRUDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 10h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012687-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZA DIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 11h40min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013959-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRACREIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 17:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014195-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 11h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 15h:20min, sala 03.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013924-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA CRISTINA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação 

designada para o dia 24/09/2018 às 16:00hs VISTOS, 1 ? RECEBO a 

petição inicial com seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a 

respeito da presente ação, bem como a intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-45.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DAS DORES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:30 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013956-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBESON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 17:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011735-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer na audiência de conciliação que será 

realizada no dia 24/09/2018, às 17h:00 , sala 01.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012688-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 11h50min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012595-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANY DOMINGAS DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação, que 

realizar-se à dia 24 de setembro de 2018, às 15:10, na sala 06, multirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013821-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GUILHERMINA DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 11h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012879-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIRANDA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 11:10, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013957-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 18:00 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013926-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 16:10 hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, 

bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013537-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 12h00 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011330-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA CORREA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para audiência de conciliação, na data 

24/09/2018, às 15h:30min, sala 03.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013953-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 18:10 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013820-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 11h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013933-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 16:20hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ?Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011459-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SEBASTIAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:40 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011459-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SEBASTIAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:40 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011459-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SEBASTIAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 11:40 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011151-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON ROSARIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 18:20 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013541-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMASCENO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 13h30min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014194-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 11h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013935-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMARINO JONATHAN ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 16:30hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011155-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 18:30 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013856-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

24/09/2018 às 11h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011156-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROMANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 18:40 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011033-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 12:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRISTIAN FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 18:50 , no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013553-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 13h40min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011627-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE DOMICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 16:40 hs VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA GONCALINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 24/09/2018 Hora: 19:00, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013934-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 16:50hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013571-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA LACERDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 13h50min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011628-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 17:00 hs VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011032-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 12:00 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013942-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 17:10hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 08:00, no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 
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Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016780-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELI DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 13:30 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013560-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA MARIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 14h00 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011630-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 17:20hs VISTOS, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 

CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime 

para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não 

haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Às 

expedições necessárias. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 08:10, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016068-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 13:40 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016068-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 13:40 hrs, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014002-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUDIT MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 17:30hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011423-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DUARTE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 14h30min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015158-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINALVA CLARA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 13:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015158-33.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JACINALVA CLARA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 13:50 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011179-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERADIL CALINA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 08:20, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014011-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MENDES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 17:40hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011458-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE PAULA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 14h20min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010844-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 08:30, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017203-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 14:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017203-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intime-se a parte para audiência de conciliação que será realizada na data 

de 24/09/2018, às 14:00 horas, na Sala 08.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014012-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 17:50hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE GUIMARAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 08:40, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011780-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURILIO DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 14h30min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013999-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 18:00hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013091-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RONDON NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 05 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 08:50, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011786-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ZENIU NUNES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 14h40 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014062-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 18:10hs VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais c/c Tutela Antecipada proposta por GILBERTO PEREIRA 

SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta que é correntista 

da reclamada, e que desde 04.02.2017 a agência desta urbe está sem 

funcionar. Requer em sede de tutela antecipada o restabelecimento dos 

serviços da requerida. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O advento do 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 quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, é de conhecimento geral e fato notório que a agência 

do Banco do Brasil retomou suas atividades no dia 31 de maio de 2017. 

Dessa forma, configura-se a perda do objeto da tutela antecipada 

requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

CITE-SE a parte reclamada para, na pessoa de seu representante legal, 

para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não 

haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações 

iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013329-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA ANA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 14h50min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014013-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 18:20hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014016-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO CACIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 572 de 633



dia 24/09/2018 às 18:30hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011789-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 15h00 sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014019-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CESAR AGUIAR DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 18:40 hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com 

seus documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, 

bem como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011794-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018 às 15h10min sala 02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014000-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRUZEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para Audiência de conciliação designada para o 

dia 24/09/2018 às 18:50hs VISTOS, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus 

documentos. 2 ? DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. 3 ? CITE-SE a parte reclamada a respeito da presente ação, bem 

como a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. 4 ? Às expedições necessárias. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58126 Nr: 1122-35.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra da Silva Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para intimação da parte 

recorrida para apresentar contrarrazões recursais.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SEBASTIAO CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Processo n. 8010821-64.2017.8.11.0028 Promovente(s) Nome: WILLIAM 

SEBASTIAO CONCEICAO PEREIRA Endereço: Avenida ANTONIO JOAO, 

S/Nº, DISTRITO DE CANGAS, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

Promovido(s) Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Avenida Agência 

Paiaguás, S Nº, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78118-000 Tipo de Ação [RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 37.480,00 

Juízo Juizado Especial Cível de POCONÉ Audiência de Conciliação 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 24 de setembro de 2018, às 11:10hrs, na sala 06 - multirão. O 

presente mandado, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de designada na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao 

final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA 

ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 

20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018 Gestor 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: R. Dom Aquino, 372 - Centro, Poconé - MT, 78175-000

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013625-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Processo n. 8013625-05.2017.8.11.0028 Promovente(s) Nome: JOAO 

BATISTA DA CUNHA Endereço: Rua ARLINDO ANGELO DE MORAES, S/N, 

DISTRITO DE CANGAS, ZONA RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

Promovido(s) Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Avenida Getulio 

Vargas, 1189, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 Tipo de Ação 
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS] Tipo de Citação Off-Line 

Valor da Causa: R$ 37.480,00 Juízo Juizado Especial Cível de POCONÉ 

Audiência de Conciliação 24/09/2018 às 09h0 sala 04 O presente 

mandado, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), 

por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante deste mandado, para comparecer(em), 

acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à audiência de 

designada na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU 

ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018 Gestor Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

R. Dom Aquino, 372 - Centro, Poconé - MT, 78175-000

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013537-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Processo n. 8013537-64.2017.8.11.0028 Promovente(s) Nome: MARIA 

JOANA DA SILVA Endereço: Rua JOSÉ MARTINS, S/N, SÃO JUDAS 

TADEU, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Promovido(s) Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: , S Nº, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Tipo de Ação [DIREITO DO 

CONSUMIDOR] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 37.480,00 

Juízo Juizado Especial Cível de POCONÉ Audiência de Conciliação 

24/09/2018 12h00 sala 02 O presente mandado, extraído dos autos da 

AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de 24/09/2018 12:00 designada na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM 

O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018 Gestor Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

R. Dom Aquino, 372 - Centro, Poconé - MT, 78175-000

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44262 Nr: 3848-15.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mepel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de MEPEL LTDA (CNPJ 05.145.092/0001-11).

 À fl. retro foi proferida decisão deferindo o pedido da exequente 

consistente em expedição de ofício ao SICOOB e SICREDI, a fim de se 

proceder ao bloqueio de valores eventualmente encontrados.

 Pois bem.

Em que pese o teor da decisão retro, por intermédio do Ofício Circular 

n.2177/2018-DJA, assinado pela Corregedora-Geral de Justiça deste 

Estado, datado em 13.06.2018, chegou ao conhecimento dos magistrados 

desta unidade da federação a nova versão de regulação do sistema 

BACENJUD, publicado em 02.04.2018, através da qual o referido sistema 

permite ordens judiciais a várias instituições, inclusive, aos bancos 

comerciais cooperativos, banco múltiplos cooperativos, cooperativas de 

crédito, dentre outros.

Não obstante, na oportunidade restou ressaltado quanto acerca da 

observância dos termos da recomendação do n.51/2015 do CNJ, no que 

tange à utilização exclusiva do sistema BACENJUD para emissão de 

ordens judiciais.

 Dessa forma, REVOGO a decisão retro quanto a expedição de ofício e 

determino que a pesquisa se realize via BACENJUD.

 Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 

15(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41656 Nr: 1381-63.2012.811.0059

 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: Nicolina Elias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o decurso do tempo em que foi protocolada a petição retro, 

intime-se a parte autora, por meio de seu causídico constituído nos autos, 

para, no prazo de 10 dias, informar quanto a implantação do benefício e 

requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50876 Nr: 763-50.2014.811.0059

 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: COOTAP - Cooperativa Agropecuária Tapiraguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Tiburcio da Silva, Junior Gleisson 

Lopes Alves, Amilton Telles Cardoso, vulgo "Grande do Roupinol Drinks", 

Carmem Lucia Barbosa da Silva, Cleiner Correia da Silva Alves, Fritz 

Sebastião Dias, Claudio Xavier de Sousa, vulgo "Claudinho", Guimael 

Gusmão Faria, Valdeir Nunes, Anaci Rodrigues Alves, Everaldo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Concessão de 

Liminiar ajuizada por COOTAP- Cooperativa Agropecuária Tapiraguaia Ltda 

em face de Joaquim Tiburcio da Silva e outros, todos qualificados nos 

autos.

 Analisados os autos, verifico que houve o pagamento da obrigação 

imposta.

É o relatório.

 Decido.
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Considerando o acima exposto homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e, em 

consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51580 Nr: 1352-42.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene Pinto do Nascimento - 

ME/Nascimento e Lago Ltda ME, Valdirene Pinto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso IV, todos 

do Novo Código de Processo Civil.Custas pelo exequente.Deixo de 

condenar em honorários advocatícios em face da falta de resistência da 

executada.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41900 Nr: 1627-59.2012.811.0059

 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: Karla Fabiana Tomaz de Souza Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Luiz Cunha Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wender Disney da Silva - 

OAB:266888/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a inventariante, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de remoção.

Em tempo, certifique-se o gestor judiciário quanto ao ofício encaminhado a 

agência bancária conforme fl. 60.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44144 Nr: 3829-09.2012.811.0059

 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: WAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS, SPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação negatória de paternidade cumulada com anulação de 

registro civil e exoneração de alimentos proposta por Weliscarlos Alves da 

Silva em face W.R.S., representada por Sirlene Pereira Rcoha, todos 

qualificados nos autos.

Após regular trâmite processual, mesmo devidamente intimado por 

intermédio do advogado constituído para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, a parte autora quedou-se inerte (fl.30).

Determinada a intimação pessoal, o requerente não foi localizado pelo 

meirinho (fl.34). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação do autor (fl.37).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93397 Nr: 11208-25.2017.811.0059

 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: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILOMAR GOMES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do 

veículo MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE WAY ECON, CHASSI Nº 

9BD15844AB6486657, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 E MODELO 2011, COR 

PRATA, PLACA NVQ-3283, RENAVAM N. 223109959, descrito no contrato 

de fls. 42/43. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte 

autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o estado de conservação do bem.Diante da manifestação da parte 

autora pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do NCPC.No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47518 Nr: 3299-68.2013.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de 

alimentos proposta por B.H.L.R., menor, representado por Ari Lima 

Rodrigues, em face Elizabeth Campos Rodrigues, todos qualificados nos 

autos.

Após regular trâmite processual, mesmo devidamente intimado por 

intermédio da advogada constituída para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, a parte autora quedou-se inerte (fl.28).

Determinada a intimação pessoal, a patrona do requerente informou que 

este já é falecido (fl.32). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, 

a qual transcorreu o prazo sem manifestação do autor (fl.36).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, apesar de não ter sido acostado certidão 

de óbito da parte autora, denota-se a inércia da parte requerente, razão 

pela qual EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 20162 Nr: 826-80.2011.811.0059

 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: João Araújo 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:

 Sentença

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta João Araújo 

da Silva, em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 A petição inicial foi indeferida, conforme decisão de fls.22/23. A sentença 

foi anulada e os autos retornaram para regular tramitação (fls.41/51).

Após, foi determinada a intimação da parte autora para, em 30 (trinta) dias, 

juntar o indeferimento administrativo nos autos (fl.52). Transcorrido o 

prazo, nada foi apresentado no feito (fl.53).

 Determinada a intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção, o requerente não foi localizado pelo meirinho (fl.57). Dessa 

forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual transcorreu o prazo sem 

manifestação do autor (fl.60).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53214 Nr: 2718-19.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:36692-GO, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Sentença

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens e investigação de paternidade proposta 

por ORLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA em face de GUIOMAR ORLANDO DA 

SILVA, ambos qualificados nos autos.

 Inicial recebida à fl.15.

Após regular trâmite processual, foi designada audiência de instrução e 

julgamento, sendo que as partes não compareceram (fl.46). Dessa forma, 

foi determinada a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, contudo, o AR 

retornou aos autos sem informações de cumprimento.

 Assim, procedeu-se a intimação edilícia, a qual transcorreu o prazo sem 

manifestação do autor (fl.52).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18956 Nr: 2779-16.2010.811.0059

 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: Manoel Felicida de dos Santos

 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:

 Despacho

 Abra-se vista à autarquia ré para apresentação da contestação de 

mérito.

 Decorrido o prazo de resposta, intime-se a parte autora para impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 1030-32.2008.811.0059

 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: Raimundo Nonato Nogueira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para 

requerer o que for de direito, no prazo de 10 dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52944 Nr: 2500-88.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Costa & Cia Ltda - ME, Jorqueane 

Aparecida Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso IV, todos 

do Novo Código de Processo Civil.Custas pelo exequente.Deixo de 

condenar em honorários advocatícios em face da falta de resistência da 

executada.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:OAB/MT 17.908

 Vistos.

Ante a renúncia do mandato (fl. 25), intime-se pessoalmente a parte autora 

para que constitua novo patrono, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:OAB/MT 17.908

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Remetam-se os autos conclusos para o gabinete, 

imediatamente.

Cumpra-se. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 661-91.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A DA SILVA COMERCIO ME, ORISVALDO 

APARECIDO DA SILVA, CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a juntada das pesquisas de endereços dos executados, via 

INFOJUD, conforme comprovante em anexo, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que for de direito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55040 Nr: 427-12.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janival Moraes Piagem, Gilberto Mendes 

Leoncini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17609/MT, Jose Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A - MT, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Nos termos do artigo 914, §1º, do NCPC, os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Assim, proceda-se o desentranhamento dos embargos de ref. 30 para 

que sejam distribuídos, via sistema APOLO, por dependência ao presente 

feito.

Desentranhe-se ainda a petição de ref. 40 para juntada no novo feito 

distribuído.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55511 Nr: 692-14.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO P. DE OLIVEIRA ME, Genivaldo 

Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se verifica na ref. 25, os executados ainda não foram 

devidamente citados. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar 

no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68083 Nr: 2452-61.2016.811.0059

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCB Wanderley - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, acolho a preliminar 

arguida e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93397 Nr: 11208-25.2017.811.0059

 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: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILOMAR GOMES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta 

e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e 

provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER PEREIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000456-40.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WEBER PEREIRA PEDROSA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de anexar aos autos comprovante de endereço atualizado 
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(caso esteja em nome de terceiro deverá comprovar o vínculo que possui 

com tal pessoa), sob pena de ser cancelada a distribuição. Decorrido o 

lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106085 Nr: 6074-80.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vieira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Andre Sandy Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a carta precatória supra, foi distribuida 

no PJE 1000720-57.2018.811.0059. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000092-68.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JESSICA SILVA TORRES RÉU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Aqui se tem ação declaratória de inexistência 

de débito, cumulada com ação de indenização por danos morais e pedido 

de tutela provisória, ajuizada por JÉSSICA SILVA TORRES em face de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A – CLARO TV. A requerente 

narrou que seu nome foi incluído junto às empresas de proteção ao 

crédito, contudo, afirmou não ter débitos com a requerida. Recebida a 

inicial, foi indeferida a antecipação de tutela e designada audiência de 

conciliação. Por conseguinte, o demandado apresentou contestação, 

aduzindo que o requerente havia contratado seus serviços e estava 

inadimplente, razão pela qual o nome do autor teria sido devidamente 

inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito. Realizada audiência de 

conciliação, restou a tentativa de acordo entre as partes inexitosa. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a presente 

demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a condução 

do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, 

há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 

6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e 

consumidor, foi surpreendido com a negativação de seu nome, atribuindo 

o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que se reconhecer que a 

parte mais preparada para produzir a prova seria a ré. Primeiro, porque o 

autor não poderia produzir prova quanto a fato negativo, configurando a 

chamada prova diabólica. Ou seja, se exigir do autor que ele prove que 

não contratou com a ré e que não é devedor perante ela, seria o mesmo 

que lhe fosse exigido provar o nada e não se pode provar o nada, o vazio, 

pois o nada e o vazio, concretamente, não existem. Disso decorre a 

hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza a inversão do ônus 

probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que contratou 

com o autor e que a dívida ainda não foi adimplida, apresentando nos 

autos os elementos que entender suficientes para corroborar suas 

alegações. Faculto à parte ré a produção de prova, sendo que, se for 

pedida prova técnica, deverão ser apresentados quesitos e assistente 

técnico, no prazo de 15 dias, sob o risco de preclusão e, caso seja pedida 

prova testemunhal, deverá atentar-se para as regras previstas no Código 

de Processo Civil que disciplinam a matéria, também sob o risco de 

preclusão. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000326-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000326-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU Fixo o prazo impreterível de 48 (quarenta e oito) 

horas para que a parte autora demonstre o pagamento da primeira parcela 

referente às custas de distribuição do feito, visto que o comprovante 

acostado no petitório retro se trata de “agendamento”. Frise-se que 

eventual inércia implicará no cancelamento da distribuição. Porto Alegre do 

Norte/MT, 07 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000170-62.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Aqui 

se tem ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com 

ação de responsabilidade civil e indenização por danos morais e tutela 

antecipada, proposta por JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS em face de 

BANCO CSF S/A – CARREFOUR SOLUÇÕES FINANCEIRAS. A requerente 

narrou que seu nome foi incluído junto às empresas de proteção ao 

crédito, contudo, afirmou não ter débitos com a requerida. Recebida a 

inicial, foi indeferida a antecipação de tutela e designada audiência de 

conciliação. Na data aprazada para realização de audiência, embora 

devidamente citado e intimado, o réu não compareceu à solenidade, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a presente demanda versa 

sobre relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que ser 

dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos autos não 

é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". Não se deve 

aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que 

não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim de relação jurídica 

apontada como tendo vício do produto ou serviço. E sendo aplicada a 

regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, deve-se, antes 

da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o ônus da prova. Nesse 

contexto, se o autor alegou que, como cidadão e consumidor, foi 

surpreendido com a negativação de seu nome, atribuindo o ato lesivo a 

uma sociedade empresária, há que se reconhecer que a parte mais 

preparada para produzir a prova seria a ré. Primeiro, porque o autor não 

poderia produzir prova quanto a fato negativo, configurando a chamada 

prova diabólica. Ou seja, se exigir do autor que ele prove que não 
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contratou com a ré e que não é devedor perante ela, seria o mesmo que 

lhe fosse exigido provar o nada e não se pode provar o nada, o vazio, 

pois o nada e o vazio, concretamente, não existem. Disso decorre a 

hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza a inversão do ônus 

probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que contratou 

com o autor e que a dívida ainda não foi adimplida, apresentado nos autos 

os elementos que entender suficientes para corroborar suas alegações. 

Faculto à parte ré a produção de prova, sendo que, se for pedida prova 

técnica, deverá ser apresentado quesitos e assistente técnico, no prazo 

de 15 dias, sob o risco de preclusão e, caso seja pedida prova 

testemunhal, deverá atentar-se para as regras previstas no Código de 

Processo Civil que disciplinam a matéria, também sob o risco de preclusão. 

Porto Alegre do Norte/MT, 08 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000171-47.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA LOURDES PEREIRA DA MOTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Em razão do disposto no artigo 2º, §2º, da Lei 6.690/79, 

fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o requerente demonstre ter 

buscado o cancelamento do protesto junto ao Cartório de Registro em que 

o título foi apresentado. Apresentada manifestação ou decorrido in albis o 

prazo assinalado, tornem os autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 

08 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22483 Nr: 2467-06.2011.811.0059

 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: José Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Alves e Souza Ltda-ME, Sadio Saude 

Animal Ltda - ME, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouvêa de 

Vasconcellos - OAB:9023/MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14992-A/MT, Defensoria Pública - OAB:

 Em razão de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, para condenar o réu Banco Bradesco a pagar ao autor a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, conforme 

exposto na fundamentação.Os juros moratórios a incidirem sobre a 

indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento 

danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Já o percentual 

relativo aos juros dever ser de 1% ao mês (um por cento), nos termos do 

artigo 406 do Código Civil. No que tange à correção monetária, esta deve 

ser calculada segundo o índice IPCA e incidir sobre o montante arbitrado e, 

desde a data do arbitramento.Condeno a parte ré Banco Bradesco ao 

pagamento de honorários em favor do advogado do autor no percentual 

de 10% (dez por cento) do valor da condenação.Condeno a parte ré a 

pagar ao autor o valor das despesas que tenha antecipado em 

decorrência da necessidade de promover esta demanda, o que exigirá 

futura demonstração inequívoca do pagamento da despesa.Porto Alegre 

do Norte/MT, 01 de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20187 Nr: 851-93.2011.811.0059

 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: Marlene Marinho de Sousa

 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:

 Autos n. 851-93.2011.811.0059 (código: 20187)

Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário, ajuizada 

por Ester Sousa dos Santos, representada por sua genitora Marlene 

Marinho de Sousa em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Às folhas 145/146, foi prolatada sentença extinguindo feito sem resolução 

de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de postulação 

de requerimento administrativo.

A parte autora interpôs recurso de apelação.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os autos, observa-se que este Juízo equivocou-se quanto à 

prolação da referida sentença.

A parte autora comprovou nos autos o prévio requerimento administrativo, 

conforme petição e documentos contidos nas folhas 139/140 e 142/143.

Razão pela qual, retrato-me da sentença proferida às folhas 145/146, 

devendo o feito retomar ao seu regular prosseguimento.

Abram-se vistas dos autos ao INSS para manifestar-se acerca do 

requerimento administrativo, no prazo de 90 (noventa) dias.

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 02 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14961 Nr: 1481-23.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Ramos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Cleber Lopes, vulgo "Zinho Barbudo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Leonardo Nunes da 

Costa - OAB:14072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Autos nº: 1481-23.2009.811.0059 (Código: 14961)

Aqui se tem ação de execução de título judicial.

Considerando o pedido formulado pela exequente na petição contida na 

folha 75, fixo prazo de 15 (quinze) dias para que seja apresentada nos 

autos, a certidão atualizada da matrícula do referido imóvel.

Caso não haja matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis, a 

exequente deverá, no mesmo prazo fixado, apresentar cópia do cadastro 

referente ao imóvel eventualmente existente na Prefeitura onde está 

localizado.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 02 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000175-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. D. A. (REQUERENTE)

T. S. D. A. (REQUERENTE)

R. S. D. A. (REQUERENTE)

N. T. D. A. (REQUERENTE)

TELMA DOS SANTOS TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000175-84.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TELMA DOS SANTOS TENORIO, NYLESSA TENORIO DE 

AMORIM, ROSANY SILVA DE AMORIM, TAINARA SILVA DE AMORIM, 

MAYSA SANTOS SILVA DE AMORIM REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário 

Processo n. 1000175-84.2018.811.0059 Requerente: TELMA DOS 

SANTOS TENÓRIO, NYLESSA TENÓRIO DE AMORIM, ROSANY SILVA DE 

AMORIM, TAYNARA SILVA DE AMORIM e MAYSA SANTOS SILVA DE 

AMORIM Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Telma dos Santos 

Tenório, Nylessa Tenório de Amorim, Rosany Silva de Amorim, Taynara 

Silva de Amorim e Maysa Santos Silva de Amorim. As requerentes são 

esposa e filhas, respectivamente, do senhor Nivaldo Vieira de Amorim, o 

qual falecera em 08/04/2016. A primeira requerente aduziu ter se casado 

com o de cujus em 28/05/2004, sustentando que o matrimônio perdurou 

até o advento da morte do senhor Nilvado. Administrativamente, as 

requerentes formularam ao demandado requerimento para concessão de 

pensão por morte, contudo seu pleito teria sido indeferido, sob arguição de 

“perda da qualidade de segurado”. Citado, o requerido apresentou 

contestação, nada dizendo com relação à estes autos, somente reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Ao final da peça defensiva, o 

demandado apresentou cópia do extrato CNIS do extinto. Na sequência, a 

parte autora apresentou impugnação à contestação. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da pensão por 

morte A pensão por morte é tratada no artigo 74, da Lei 8.213/91, in 

verbis: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. No tocante à categoria 

dos dependentes preceitua o art. 16 da Lei n. 8.213/91, com as alterações 

conferidas pela Lei n. 9.528/97, verbis: 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; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 1995) § 1º A existência de dependente de qualquer das classes 

deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. § 2º 

O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do 

segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 

estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada. Destarte, da transcrição dos artigos 

supramencionados, verifica-se que para a concessão do benefício de 

pensão por morte é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 

a) óbito do segurado; b) qualidade de dependente; c) dependência 

econômica presumida ou comprovada. A PROVA RELATIVA À PARTE 

AUTORA No caso em exame, o falecimento do possível instituidor da 

pensão restou demonstrado com o aporte da certidão de óbito amealhada 

ao feito. Quanto à comprovação da qualidade de segurado, esta também 

restou demonstrada, eis que foi apresentada cópia da CTPS do de cujus, 

por meio da qual registrou-se que o vínculo empregatício somente se 

findou na data do óbito do senhor Nivaldo. Outrossim, guisa frisar que, 

embora extraia-se do extrato CNIS acostado aos autos a inexistência de 

contribuições previdenciárias em favor do falecido, entende-se que a 

comprovação do vínculo empregatício dispensa a comprovação dos 

recolhimentos previdenciários. Neste sentido, veja-se: “Em se tratando de 

segurado empregado, a demonstração inequívoca de vínculo empregatício 

dispensa a comprovação do recolhimento das contribuições 

previdenciárias. Nessa linha de raciocínio, demonstrado o exercício da 

atividade vinculada ao Regime Geral da Previdência, nasce a obrigação 

tributária exclusiva para o empregador, uma vez que o segurado 

empregado não pode ser responsabilizado por eventual omissão ou 

inadimplência a que não deu causa, no que se refere ao não recolhimento 

das contribuições na época própria, tampouco pelo recolhimento a menor. 

STJ, REsp 1.108.342/RS, Quinta Turma, Ministro Jorge Mussi, DJe 

03/08/2009; AREsp 684.239/SP, Ministro Sérgio Kukina, DJ de 20/03/2017; 

AREsp 601.827/SP, Ministro Gurgel De Faria, DJ de 15/03/2017; TRF 1ª 

Região, AC 2009.01.99.05065-5/MG, Juiz Federal José Alexandre Franco, 

1ª CRP de Juiz de Fora, DJe de 06/03/2017, AC 

0018096-95.2010.4.01.3800/MG, Juiz Federal Emmanuel Mascena de 

Medeiros, Primeira Turma, e-DJF1 de 30/06/2016).” De outro vértice, no 

que tange à demonstração da condição de dependentes das autores em 

relação ao de cujus, esta também restou devidamente demonstrada 

mediante a apresentação da certidão de casamento e certidões de 

nascimento encartadas junto à inicial, de modo que sua dependência 

financeira se revela presumida, consoante preconiza o artigo 16, §4º, da 

Lei 8.213/91. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para condenar 

o requerido a implantar o benefício de Pensão por Morte, no valor a ser 

calculado pelo demandado, em favor das autoras a partir do requerimento 

administrativo, 03/12/2017. Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto Alegre do Norte/MT, 07 

de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000319-58.2018.8.11.0059

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:

VANIA CARVALHO FARIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000319-58.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VANIA CARVALHO FARIA SILVA RELATÓRIO Aqui se revela 

ação de busca e apreensão promovida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de VANIA 

CARVALHO FARIA DA SILVA. Após a citação da ré e apreensão do 

veículo, o autor manifestou-se nos autos requerendo a extinção do feito, 

com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, sustentando, 

ainda, ter restituído o bem à requerida. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não 

havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em 
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julgado, arquive-se. P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de agosto de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000024-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ETERNA DE OLIVEIRA MATEUS (REQUERENTE)

VALDIVINO ALVES MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000024-21.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDIVINO ALVES MATEUS, SOLANGE ETERNA DE 

OLIVEIRA MATEUS Aqui se tem ação de divórcio consensual, cumulada 

com partilha de bens e guarda de filhos menores. Os requerentes 

aduziram ser casados pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens desde 

22 de setembro de 2001, advindo do enlace 02 (dois) filhos, Luan Mateus 

Alves de Oliveira, nascido em 03/09/2011, e Lucas Alves de Oliveira, 

nascido em 29/12/2004. Os autores narraram que a guarda de ambas as 

crianças permanecerá com a avó materna, Lucimar Feliciana de Oliveira 

Silva, a qual já vem exercendo a guarda de fato desde o ano de 2015. 

Registraram, ainda, que as visitas dos genitores aos filhos ocorrerão de 

maneira livre, sem datas e horários a serem ajustados. Declararam os 

requerentes que inexistem bens a serem partilhados. Por fim, a cônjuge 

varoa consignou seu desejo em retornar a utilizar o nome de solteira. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação dos 

autores para que demonstrassem a anuência da avó materna das 

crianças, ora guardiã, com os termos estabelecidos na avença. Acolhido 

por este Juízo a manifestação ministerial, foi imbricado ao feito o termo de 

acordo devidamente assinado pela senhora Lucimar Feliciana. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito 

de homologação do acordo, tenho que é caso de deferimento do pedido. 

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de VALDIVINO 

ALVES MATEUS e SOLANGE ETERNA DE OLIVEIRA MATEUS. 

Observando-se que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de 

solteira. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma 

vez que as partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C Porto Alegre do Norte/MT, 08 de 

agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000069-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA CAPELAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID OAB - MT6078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGAPAI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000069-25.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ROSANGELA DA SILVA CAPELAO RÉU: DROGAPAI LTDA - ME 

Aqui se tem ação de imissão/reintegração de posse com pedido de tutela 

antecipada inaudita altera pars, proposta por ROSÂNGELA DA SILVA 

CAPELÃO e DROGAPAI LTDA – ME. Recebida a inicial por este Juízo, foi 

designada audiência de justificação, na qual foi indeferido o pleito 

antecipatório. Após, as partes apresentaram nos autos um termo de 

acordo, visando por fim à demanda. No termo consta que as partes 

pactuaram que a autora pagará ao demandado o valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais) no ato da assinatura do contrato e R$6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) 30 (trinta) dias após a assinatura do acordo. Em 

contrapartida, o requerido entregará o imóvel sub judice à autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Avençaram, ainda, que os honorários advocatícios 

ficarão sob encargo de cada parte ao seu patrono. É o relatório. Decido. 

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgada e nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe. Isento de custas e despesas 

processuais. P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 9506-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo de Brito de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Considerando a certidão retro (ref. 130), intime-se o pronunciado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, constituir outro advogado, sob pena de remessa 

dos autos à Defensoria Pública deste Estado.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79313 Nr: 2598-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaymison Ernandes de Oliveira, Renato Gomes 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 Considerando que o advogado nomeado exerceu a prerrogativa do artigo 

600, §4º, do CPP, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97233 Nr: 1054-11.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson Ferreira da Silva, Fernando 

Nascimento Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Octavio Moraes Martins 

- OAB:43809/GO, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 

22127-A

 Considerando a certidão retro (ref. 103), intime-se o sentenciado 

Romilson Ferreira para, no prazo de 05 (cinco)dias, constituir outro 

advogado, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública deste 

Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85979 Nr: 6772-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Santos Robalo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Considerando a certidão retro (ref. 66), intime-se o acusado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, constituir outro patrono, sob pena de remessa 

dos autos à Defensoria Pública deste Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Considerando a certidão retro (ref. 130), intime-se o reeducando para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, constituir outro patrono, sob pena de remessa 

dos autos à Defensoria Pública deste Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 5326-82.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Considerando a certidão retro (ref. 182), intime-se o reeducando para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, constituir outro patrono, sob pena de remessa 

dos autos à Defensoria Pública deste Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16987 Nr: 833-09.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelino Araújo, vulgo "Carequinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Larissa Alves Canedo - OAB:22542/MT, Leonardo 

André da Mata - OAB:9126/MT

 Autos nº. 833-09.2010.811.0059 (código 16987)

Aqui se tem ação penal onde se apura a responsabilidade penal de 

EDMAR MARCELINO DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, conhecido 

como “Carequinha”, em relação ao homicídio de José Jorlan da Silva 

Marinho.

Realizada audiência de instrução no dia 18 de junho de 2018, 

constatou-se a que foi inquirida uma testemunha arrolada pelo Ministério 

Público, uma vez que as demais não foram intimadas, em razão de não 

mais residirem o endereço fornecidos nos autos

.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou endereço 

atualizados das testemunhas ausentes, bem como pugnou pela expedição 

de novos mandados, expedindo-se Carta Precatória para aquela que 

reside em outro estado da federação.

 Em razão disso, determino:

1- Designo audiência em continuação para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 16h30, horário oficial de Cuiabá – MT.

2- Expeça-se mandado de intimação para testemunha AMILTON TELLES 

CARDOSO, em atendimento o pleito ministerial;

3- Expeça-se Carta Precatória para Comarca de São Luis dos Montes 

Belos/GO, tendo como finalidade a inquirição da testemunha WALTEIR 

PEREIRA DOS SANTOS, em atendimento ao pleito ministerial.

4- Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a 

defesa técnica do acusado;

5- Requisite-se, à Cadeia Pública desta urbe, a escolta do acusado para 

comparecimento à solenidade.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 10 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19389 Nr: 135-66.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arican Alves Ribeiro, Valquimar Fiaro 

Conceição, vulgo "Roquimar", Mariano dos Santos Nascimento, Sergio 

Alves Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Gilberto Louredo da Silva - OAB:14326-B/MT, Suelen 

Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT, Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Ação PenalAutos n. 135-66.2011.811.0059 (código 19389)Autor: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSORéus: ARICAN 

ALVES RIBEIRO, VALQUIMAR FIORO CONCEIÇÃO, MARIANO DOS 

SANTOS NASCIMENTO e SERGIO ALVES LUZSENTENÇAO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do seu ilustre 

representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições 

legais, com base no Inquérito Policial n. 28/2011/DMPJCC/MT, propôs esta 

ação penal em face de ARICAN ALVES RIBEIRO, VALQUIMAR FIORO 

CONCEIÇÃO, MARIANO DOS SANTOS NASCIMENTO e SERGIO ALVES 

LUZ, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos crimes 

previstos no artigo 34, cabeça e § único, I da Lei 9.605/1998.RELATÓRIOA 

denúncia narrou que, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2011, os acusados 

teriam pescado no período do defeso, bem como teriam pescado espécime 

com tamanho inferior ao permitido.A denúncia foi recebida no dia 22 de 

fevereiro de 2011.Decido..DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito até aqui 

nesta Sentença, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A 

PUNIBILIDADE DE ARICAN ALVES RIBEIRO, VALQUIMAR FIORO 

CONCEIÇÃO, MARIANO DOS SANTOS NASCIMENTO e SERGIO ALVES 

LUZ, quanto às imputações feitas nestes autos.Ciência ao Ministério 

Público.Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.Porto Alegre 

do Norte (MT), 10 de agosto de 2018.Marcos André da Silva Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11539 Nr: 190-22.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Augusto Diniz Pereira, Wanderson 

Rodrigues Pereira, Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hauny Rodrigues Pereira - 

OAB:46968-GO, SABRINY MARQUES RODRIGUES - OAB:45811-GO, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT, Waldercy Ribeiro da Cunha 

- OAB:5525/GO

 (...)POSTO ISSO, declaro nula a audiência realizada no dia 06 de junho de 

2016 e, por conseguinte, designo nova audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, às 12h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).Defiro o pedido ministerial de fls. 433/435. 

Dessa forma, intimem-se as testemunhas elencadas no rol de fl. 435. 

Expeça-se mandado de intimação à testemunha Conceição Pereira da 

Silva, atentando-se, todavia, aos endereços fornecidos pelo Parquet (fl. 

436/437).Considerando que foram admitidas as testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público de forma extemporânea e tendo em vista o princípio 

da ampla defesa e paridade das armas, defiro o rol das testemunhas 

apresentado pela defesa do acusados Lourival, Wanderson e Ronildo (fls. 

346, 383 e 467, respectivamente), devendo o Gestor Judiciário expedir 

mandados de intimação e carta precatórias quando for o caso, exceto 

para a testemunha Meirellis Nunes que já fora inquirida perante o Juízo da 

Comarca de Minaçu/GO.Requisite-se, novamente, a testemunha Adão 

Delgado da Silva.Intimem-se os acusados Lourival Augusto e Ronildo 

Chaves da audiência designada, atentando-se aos endereços indicados 

pelo Parquet (fls. 329 e 338). Expeça-se carta precatória de intimação da 

solenidade para o acusado Wanderson.Às providências para realização 

da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.
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Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25003 Nr: 523-50.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC, RSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal quanto ao fim da suspensão do presente feito.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31954 Nr: 564-62.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Coelho Coutinho Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 654-62.2011.811.0017 – CÓDIGO 31954EXEQUENTE: SICREDI 

ARAGUAIAEXECUTADO: MARIA JOSÉ COELHO COUTINHO TIPO: 

EXECUÇÃO FISCAL Vistos, etc.A exequente requer penhora “on line” para 

satisfação da dívida transcrita nas cédulas de créditos bancário de fls. 

36/39 e 43/46.O valor atualizado da execução remonta a quantia de R$ 

78.042,50 (setenta e oito mil e quarenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme documento de fl. 89. Pois bem. As reformas 

processuais tentam colocar em parelha o princípio da menor onerosidade 

do devedor (art. 805, CPC) e o da efetividade da execução, extirpando a 

nódoa do procedimento executivo: de moroso, infrutífero e privilegiador do 

executado.A penhora on-line é um expediente celerizador, que prima pelo 

princípio da efetividade, auxiliando para que seja alcançado e efetivado o 

processo em tempo razoável, garantia esta que tem status de cláusula 

pétrea (art. 5º, LXXVIII c/c 60, § 4º, IV, CF/88Assim, defiro o pedido para, 

na hipótese de serem encontrados valores em nome da executada Maria 

José Coelho Coutinho, CPF: 815.676.341-68, determinar ao Banco Central 

do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia de R$ 78.042,50 

(setenta e oito mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que será 

juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da executada 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente. Cite-se o segundo requerido João Manoel 

Cunha da Silva, por carta, no endereço de fl. 88, bem como proceda-se a 

alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, para fazer constar o 

segundo executado. Às providências, expedindo-se o necessário, 

voltando-me conclusos em momento oportuno. São Félix do Araguaia/MT, 

09 de agosto de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145385 Nr: 2127-47.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPM, QJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos provisórios, 

bem como tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145386 Nr: 2128-32.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCG, EJCG, MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de ser 

decretada sua prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20974 Nr: 1878-77.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Carneiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte autora manifestou-se nos autos justificando a inviabilidade da 

apresentação do comprovante de requerimento administrativo, em razão 

de estar em gozo de benefício assistencial ao idoso, não podendo realizar 

outro agendamento junta ao INSS (fls. 101/104).

 Intimada para manifestação, a autarquia requerida apresentou 

contestação de mérito (fls. 106/110).

 Com isso, restou caracterizada a pretensão resistida e, por conseguinte, 

o interesse de agir da parte autora.

 Assim, intime-se a parte autora para oferecer impugnação à contestação 

no prazo legal.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 583 de 633



 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21023 Nr: 1927-21.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Francisca Menezes 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:

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para se pronunciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre o laudo pericial acostado aos autos (fls. 101/105), nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.

Decorrido o prazo para as partes, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21097 Nr: 2001-75.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elciene Costa Jardim

 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:

 Intime-se o perito para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo 

se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.Com a 

juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do 

CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Sem prejuízo, DETERMINO a realização de Estudo 

Socioeconômico da parte autora a ser realizado pelo Conselho Tutelar e 

Assistente Social credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos 

quesitos porventura apresentados pelas partes, concernentes à situação 

socioeconômica na qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser 

aportado aos autos em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138977 Nr: 1822-97.2017.811.0017

 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: Diva dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR 

ao INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de 

cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por 

fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data 

desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 88-05.2003.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público em São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomyr da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eusébio Ferreira Freitas - 

OAB:14.665

 Vistos, etc.

Considerando à informação contida à certidão de fl. 683, bem como 

manifestação do Parquet à fl. 684, relatando desnudar o atual endereço do 

acusado, para realização da intimação.

 Assim sendo, defiro o pedido do Parquet, a fim de intimar pessoalmente o 

denunciado, no endereço fornecido à fl. 684 para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, possa constituir novo advogado ou comprovar sua condição de 

hipossuficiente.

 Havendo insuficiência de recursos por parte deste, nomeio o Doutor 

defensor Público que oficia nesta Comarca para apresentar alegações 

finais.

Cumpra-se com URGÊNCIA, pois, trata-se processo de Meta 02.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141176 Nr: 3175-75.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRJ, RPM, IG, RdRM, NAM, CRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17569/A, José Carlos Pereira - OAB:OAB/MT 11.810, Valter da 

Silva Costa - OAB:9704-A

 Vistos, etc.

Em virtude da justificativa apresentada pelos acusados CARLOS 

ROBERTO PINHEIRO MACIEL; RONNILSON PINHEIRO MACIEL; INÁCIO 

GELINSK; NILTON ANDRADE MACIEL e RAYLAN DOS REIS MACIEL (fls. 

486/488), devidamente comprovadas suas alegações, bem como parecer 

favorável do representante do Ministério Público de fl. 499, entendo por 

bem deferir o cumprimento das medidas de comparecimento mensal 

concedidas nas decisões de fls. 331/333 e 423/427, na Comarca aos 

quais residem.

Dessa forma, expeça-se Carta Precatória ao Juízo Estadual da Comarca 

de Porto Alegre do Norte/MT, visando à fiscalização das medidas 

alternativas fixadas nas decisões de fls. 331/333 e 423/427.

 Atente-se senhor gestor, aos documentos necessários para deslinde do 

cumprimento da missiva.

No mais e por fim, verifico que ao momento citatório o acusado JEAN 

RODRIGUES JERONIMO afirmou ter constituído a Advogada Donuelita 

Bispo dos Santos para realizar sua defesa aos autos.

 Deste modo, intime-se a defesa do denunciado Jean, via mandado judicial, 

para que apresente resposta à acusação, no prazo previsto no art. 396 

do CPP.

Após, façam-me os autos conclusos, para analisar a manifestação do 

Parquet de fl. 480/481.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145270 Nr: 2052-08.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial eis que presentes os requisitos necessários.

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

De fato, a concessão do benefício da justiça gratuita ao defensor dativo 

serve para demonstrar um grande senso de justiça, vez que o Advogado 

trabalha gratuitamente sem uma perspectiva de recebimento dos 

honorários e, ainda, tem que conviver com o descaso do governo em 

relação aos pedidos administrativos de pagamento. E, por fim, apenas 

demandam judicialmente o Estado quando não lhes resta alternativa. 

Some-se a isso o fato dos honorários ter natureza de crédito alimentar.

Cite-se o Executado para que, querendo, e no prazo de 30 (trinta) dias, 

oponha Embargos, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20108 Nr: 1006-62.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiene Pereira Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 20108

 Vistos, etc.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão acostadas aos autos (mídia à fl. 135), desnecessário a 

repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, 

os princípios da economia e celeridade processuais orientam o 

aproveitamento dos atos processuais.

 Com isso, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

14/08/2018.

No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31881 Nr: 486-68.2011.811.0017

 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: Nair Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 31881

 Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo do benefício.

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão acostadas aos autos (mídia à fl. 59), desnecessário a 

repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, 

os princípios da economia e celeridade processuais orientam o 

aproveitamento dos atos processuais.

 Com isso, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

14/08/2018.

No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141443 Nr: 3355-91.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMAA, Barbara Mariana Alves Abreu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Pereira Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando-se a manifestação do exequente às fls. 20/21, bem como 

parecer do Parquet de fl. 24, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da importância complementar 

correspondente aos meses de outubro de 2017 em diante ou comprove o 

adimplemento dos mesmos ou ainda justifique a impossibilidade de 

fazê-los, sob pena de ser-lhe decretada a sua prisão civil.

Decorrido o prazo acima assinalado, abram-se vista dos autos a parte 

exequente e, sequencial ao Ministério Público, em seguida, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145131 Nr: 1956-90.2018.811.0017

 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: Oneide Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o comprovante de endereço 

juntado às fls, 11-verso é referente ao ano de 2016, e seu titular não 

demonstra ter nenhum tipo de parentesco com a requerente, e nem se 

apresenta em titularidade da ora autora.

Assim, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço 

contemporâneo, em sua titularidade, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132580 Nr: 2272-11.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maisa Barbaia de Jesus, ABBdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton de Souza Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por ora, indefiro o pedido de penhora “on line”, pois a exequente fez o 

pedido e não juntou o valor atualizado da dívida cobrada, assim, intime-a 

para colacionar aos autos o referido cálculo.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145178 Nr: 1979-36.2018.811.0017
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Neves de Freitas - ME, Ana Paula Braga 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

promovida por BANCO BRADESCO S/A em face de Willian Neves de 

Freitas-ME e Ana Paula Braga do Nascimento, sendo devidamente 

instruída com título executivo, bem como memória discriminada do 

débito.Assim, cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto.O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC).Não havendo 

pagamento ou penhora de bens, intime-se a Exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.No entanto, em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida, sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 

03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. Por fim, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte 

por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a 

majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 

procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo 

Advogado do Exequente. Defiro a benesse do artigo 828 do 

CPC.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145294 Nr: 2073-81.2018.811.0017

 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: Luciano Cezar Bonato, Priscila Sangalletti Porto Bonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Veras Lemos Miyamoto - 

OAB:OAB-PR 81183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Divórcio consensual proposto por 

Luciano Cezar Bonato e Priscila Sangalletti Porto Bonato.Preliminarmente, 

útil se faz o analise do benefício da assistência judiciária gratuita. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova.A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF.Embora os autores tenham pleiteado o 

benefício não trouxeram aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque um dos requerentes apresenta-se como 

engenheiro civil de empresa renomada, revelando assim uma 

desproporção ao deferimento da justiça gratuita neste momento. exige-se, 

pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o 

pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 

útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, 

conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito.No mais e por fim, nos termos do artigo 

321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos auto comprovante de endereço, sob pena de indeferimento 

da inicial.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15346 Nr: 683-91.2009.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilmo Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico que a sentença de fls190/192v transitou em julgado para 

acusação em 16/04/2018, para defesa em 14/04/2018.

São Félix do Araguaia - MT, 10 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144558 Nr: 1667-60.2018.811.0017

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geralda de Carvalho, Espólio de Antonio Alves de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilella da Silva, Leandro Vilela da 

Silva, Igor Hadans Teixeira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nogueira Filho - 

OAB:31521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do 

Código de processo Civil.Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo “códex”, recebo a petição inicial.Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela pleiteada, para o bloqueio da matrícula no imóvel 

registrado nesta Comarca sob o n.º 1.434, depois substituída pela 

matrícula nº. 17.894, entendo que deve ser deferida.Com relação ao 

“periculum in mora”, a demora do julgamento da presente causa poderá 

acarretar danos a terceiros de boa-fé que poderão adquirir lotes do 

imóvel.Decido.Deste modo, com fulcro no artigo 303 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR em caráter antecedente 

pleiteada, eis que se faz imprescindível o bloqueio da matrícula 1.434 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, substituída 

pela matrícula 17.894, conforme possibilita o §3º, artigo 214, da Lei n.º 

6.015/73.Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro de 

Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, para que averbe na matrícula 

17.894, que substituiu a matrícula 1.434, a existência da presente ação, 

bem como para que proceda ao bloqueio da matrícula 1.434 conforme 

exposto no parágrafo anterior.Sem prejuízo, DETERMINO a suspensão 

liminar dos efeitos do registro nº. 05 da matrícula nº. 1434 do 1º Oficial de 

Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, depois substituída pela 

matrícula nº. 17.894, assim como suspendo liminarmente os efeitos da 

suposta procuração pública lavrada em 03/06/2016, às fls. 105 do Livro 

0204, do Oficial de Registro Civil das Pessoas naturais do 48º Subdistrito 

de Vila Nova Cachoeira, assim como os efeitos do Instrumento Particular 

de Compra e venda de imóvel rural, datado de 07/06/2016.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31465 Nr: 64-93.2011.811.0017

 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: Maria Oscarina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Às fls. 109/110 a parte autora apresentou justificativa e a informação de 

que o atendimento no INSS de Confresa ficou agendado para a data de 

16/08/2018 (fls. 109/110).

 Em vista disso, determino que a parte autora, após cientificada da decisão 

administrativa do INSS, junte aos autos no prazo de 5 (cinco) dias, o 

respectivo comprovante.

 No aguardo.

 Intime-se.

 Cumprida a providência, tornem conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44466 Nr: 1137-61.2015.811.0017

 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: Teresa Gonçalves da Silva, KCGS, Gilberto Viana de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Cristiano Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se Sr. Gestor quanto ao transcuro do prazo para parte citada 

por edital manifestar-se, bem como de eventual contestação a ser juntada 

aos autos.

Em caso negativo, nomeio para patrocinar a defesa do Requerido Valdeir 

Cristiano Silva, a D. Advogada Militante nesta Comarca Dra. Jeanne Renata 

Costa Silva, OAB nº 46218-GO, conforme supedâneo no art. 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, devendo a nobre causídica ser intimada da 

presente decisão, registrando no ato que os honorários serão arbitrados 

ao final da demanda.

 Registre-se: a presente nomeação se faz necessário, uma vez que a 

Defensoria Pública está patrocinando os interesses da parte autora.

Com a juntada da referida manifestação, sem nova conclusão, remetam-se 

os autos a Defensoria Pública e, sequencial dê vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1891 Nr: 1084-08.2000.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Fatima de Assis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608/O

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo, após certifique-se. As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 1891 Nr: 1084-08.2000.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Fatima de Assis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608/O

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela União - Fazenda 

Pública Nacional em face de Aparecida Fátima de Assis - Me.

 Após o regular andamento do feito, a Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC (fls. 180).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, à fl. 180, comunica a parte exequente 

a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 CONDENO a parte Executada ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37416 Nr: 1319-18.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Siqueira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a Parte autora nas 

custas e despesas processuais, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, eis que beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do 

CPC.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. P. R. I. Cumpra-se.São 

Félix do Araguaia/MT, 13/08/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44325 Nr: 1021-55.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, RMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1021-55.2015.811.0017 - CÓDIGO: 44325

EXEQUENTE: ALAÍDE MARTINS DA SILVA

EXECUTADO: ROGÉRIO JARDIM ARAÚJO

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de execução de alimentos pelo rito do artigo 733 do 

CPC/73, em que parte exequente pleiteia recebimento de verba alimentar 

em face do Executado Rogério Jardim Araújo.

Em manifestação a exequente, devidamente representada pela Defensoria 

Pública, pleiteou a citação do devedor de alimentos, todavia, primeiramente 

que fosse buscado endereço atualizado junto aos Órgãos conveniados 

com Poder Judiciário, para que assim pudesse ocorrer citação pessoal. (fl. 

32).

Observo que em decisão proferido pelo nobre colega foi indeferido pedido 

de busca do endereço do devedor. No entanto, determinou a citação 

editalícia do executado, sem que fossem esgotados os meios de 

localização pessoal do réu. (fl. 34).

O Executado, citado por edital (fl. 35), não contestou a ação, conforme 

informação de fl. 37.

 Desta forma, revogo a decisão que determinou a citação por edital, bem 

como todas as demais decisões posteriores para Deferir o pedido de fl. 

32, no que tange a pesquisa do endereço atualizado do executado.

Assim sendo, ressalto que a pesquisa se fará junto aos Órgãos 

conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 20 de junho de 2018.
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Janaína Cristina de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145143 Nr: 1960-30.2018.811.0017

 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: Sebastiana Luzia Ricardo Bertolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o comprovante de endereço 

juntado às fls, 11-verso é referente ao ano de 2016.

Assim, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço 

contemporâneo, em sua titularidade, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 697-11.2018.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 697-11.2018.811.0098

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Delegado de Polícia Judiciária Civil

RÉU(S): Thiago Cezario Romão

INTIMANDO: THIAGO CEZARIO ROMÃO, Filiação: Francisco Romão e 

Adelaide Melgar Cezario, data de nascimento: 17/10/1992, brasileiro(a), 

natural de Porto Esperidião-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Celina Leal, 

s/nº, Bairro: Aeroporto, Cidade: Porto Esperidião-MT, CEP: 78240000, 

Telefone 996950029.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO OFENSOR, ACIMA QUALIFICADO, ACERCA 

DA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA 

OFENDIDA SILVIA MACONHÃO ORTIZ, QUAIS SEJAM: "1- PROIBO O 

OFENSOR DE SE APROXIMAR DAS VÍTIMAS NO LIMITE MÍNIMO DE 200 

METROS; 2- PROIBO O OFENSOR DE MANTER CONTATO COM AS 

VÍTIMAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO; 3- PROIBO O 

OFENSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A FIM DE 

PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MESMA."

RESUMO DA INICIAL: A vítima Silivia Maconhão Ortiz pugnou pela fixação 

de medidas protetivas em seu favor, vez que o ofensor Thiago Cezario 

Ortiz, teria proferido ameaças contra a mesma, bem como palavras de 

baixo calão.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 63324 Vistos, etc. Medida 

protetiva deferida às fls. 11/11-vº. Vítima devidamente intimada e ofensor 

não encontrado (fl. 15). O Ministério Público pugna pela intimação por edital 

do ofensor (fl. 16). É o relatório. Fundamento e decido. Defiro o pedido de 

intimação/citação do ofensor por edital. Ademais, intime-se a vítima para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado do mesmo. 

Escoado o prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, 

arquivem-se os autos. Havendo requerimento de quaisquer das partes, 

desarquivem-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 

10 de agosto de 2018.

 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, Robson Júnior Botelho 

Davantel, Analista Judiciário, digitei.

Porto Esperidião - MT, 10 de agosto de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57619 Nr: 225-78.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz Alves Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 57619

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 09/10/2018, às 

17h20min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 544-12.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 60322

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 23/10/2018, às 

15h10min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58132 Nr: 604-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Jesus de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 58132
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 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06/11/2018, às 

15h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57981 Nr: 495-05.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 62851

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 27/11/2018, às 

14h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53351 Nr: 1407-07.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Fernandes de Souza Pio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Sérgio Vieira Ramos - OAB:5012-A/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 53351

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/02/2019, às 

16h30min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 36-03.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Sartore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 57382

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/02/2019, às 

16h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57926 Nr: 464-82.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 57926

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/02/2019, às 

15h20min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54305 Nr: 775-44.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Souza Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 54305

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/02/2019, às 

15h05min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 1185-05.2014.811.0098
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 54824

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado, além de cumular esta comarca de 

Porto Esperidião/MT, também é titular da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, assim, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo 

que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/02/2019, às 

14h45min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54181 Nr: 667-15.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Conceição Portilho, Leandro Freitas 

Lima, Arlindo Portilho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 54181Vistos, etc.Trata-se de ação penal 

proposta pelo Ministério Público em desfavor de Sérgio Conceição Portilho, 

Leandro Freitas Lima e Arlindo Portilho Sobrinho dando-os como incursos 

nas sanções penais dos delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 

10.826/03.Encerrada a instrução processual, o Ministério Público 

apresentou seus memoriais finais às fls. 315/338.A defesa do réu Sérgio 

apresentou seus memoriais às fls. 365/369.Por seu turno, a defesa dos 

réus Arlindo e Leandro não apresentaram seus memoriais no prazo legal, 

conforme certificado à fl. 371.É o relatório. Fundamento e decido.Pois bem, 

considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado Pedro Paulo Silva Macedo OAB/MT 18079 dos réus Arlindo e 

Leandro, tem o causídico a obrigação legal de representar os interesses 

daqueles 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 para o advogado dos réus apresentar 

memoriais finais, no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias, sob pena 

de ser oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar eventual 

desídia funcional.Por conseguinte, decorrido o novo prazo sem 

manifestação do advogado, desde já determino a expedição da aludida 

comunicação à OAB.Também, ao escoar o prazo sem que haja 

manifestação, determino a intimação dos acusados, COM URGÊNCIA, para 

indicação de novo advogado para que apresente os memoriais finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.Vencido o prazo para a apresentação da referida 

peça ou no caso de alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica 

nomeado, para apresentar as alegações finais dos réus Arlindo e 

Leandro, o douto causídico Kléber de Souza Silva, OAB/MT nº 8002, tendo 

em vista que foram defendidos pelo mesmo advogado durante todo o 

processo.Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para 

sentença.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 10 de agosto de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 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): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60094 Nr: 407-30.2017.811.0098

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60094Vistos, etc. Trata-se de exceção de 

suspeição ajuizada por ÁUREO MARCOS RODRIGUES contra a magistrada 

Lilian Bartolazzi Laurindo, objetivando o afastamento da atividade 

jurisdicional nos autos da Ação Penal Código 54014 (processo nº 

529-48.2014.811.0098), em trâmite feitos cíveis do Juízo de Porto 

Esperidião, dividindo os trabalhos como este magistrado, que jurisdiciona 

os feitos criminais, motivo pelo qual a excepta pode eventualmente voltar a 

atuar nos feitos criminais em caráter de substituição.Outrossim, caso a 

exceção seja julgada procedente, os efeitos da decisão relativa à 

suspeição poderão retroagir para tornar nulos os atos praticados pela 

excepta, nos termos do art. 101 do CPP, pelo que foi determinada a 

abertura de vistas à magistrada Lilian Bartolazzi Laurindo, ora excepta, a 

fim de que, querendo, apresentasse sua manifestação quanto às razões 

apresentadas pelo excipiente ÁUREO MARCOS RODRIGUES.A magistrada 

apontada como excepta apresentou suas razões às fls. 271/274, nas 

quais não reconheceu a suspeição.Desta forma, remetam-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça para apreciar a questão.Ciência ao 

excipiente.Cumpra-se. Às providências.Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de DireitoROL DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS PELA EXCEPTA:- Cópia da decisão de recebimento da 

denúncia no Processo Criminal nº 529-48.2014.811.0098 – CI 54014.- 

Cópia da decisão do i. Relator na exceção de suspeição nº 29060/2018 

em curso na Segunda Câmara Criminal de e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, recebida via malote digital em 25.07.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 853-33.2017.811.0098

 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, Alderi 

Chaves Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos vertidos pelo Autor, 

condenando o Requerido (ESTADO DE MATO GROSSO) ao fornecimento 

por prazo indeterminado (durante todo o tratamento) do medicamento de 

uso contínuo “CONTAM 200 mg (cx com 30 comprimidos, 03 vezes ao dia), 

ao paciente Alderi chaves dos Santos, EXTINGUINDO o feito com 

resolução de mérito.Confirmo a liminar de fls. 25-27, deferida em sede de 

tutela de urgência, bem como, para efetivação de seu devido cumprimento, 

DETERMINO a realização de bloqueio/penhora online, via BACENJUD, de 

verbas públicas junto às instituições bancárias em nome do Requerido, no 

montante de R$ 3.258,00 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais), 

destinados ao paciente/requerente para custeio dos medicamentos pelo 

prazo de 06 (seis) meses.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 590 de 633



Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-71.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA SIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000084-71.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 24.471,15; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSANGELA DA SILVA SIE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

PAN S.A. . Pessoa(s) a ser(em) intimada das(s) Nome: ROSANGELA DA 

SILVA SIE Endereço: SETE DE SETEMBRO, S/N, AEROPORTO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE 

promovente, acima qualificada, para comparecer, à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de AGOSTO de 2018, às 09H: 30 

MIN, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

devidamente acompanhado de advogado(s) habilitado(s). PORTO 

ESPERIDIÃO, 13 de agosto de 2018. Fátima Adrielly da Silva Freitas 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-71.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA SIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000084-71.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 24.471,15; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSANGELA DA SILVA SIE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

PAN S.A. . Pessoa(s) a ser(em) intimada das(s) Nome: ROSANGELA DA 

SILVA SIE Endereço: SETE DE SETEMBRO, S/N, AEROPORTO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA parte 

promovente, acima qualificada, para comparecer, à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 DE de SETEMBRO de 2018, às 

09H:30 MIN, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) habilitado(s). PORTO 

ESPERIDIÃO, 13 de agosto de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000100-25.2018.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 15.749,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA JOSE DE JESUS NETO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BMG . Pessoa(s) a ser(em) intimadadas(s) Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 ; FINALIDADE(S): Intimação de Vossa 

Senhoria na qualidade de Advogado da parte requerente para comparecer 

à audiência de Conciliação designada para o dia 17/09/2018, ÀS 09H: 00 

MIN, NO ENDEREÇO NO FINAL INDICADO. PORTO ESPERIDIÃO, 13 de 

agosto de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60840 Nr: 2981-46.2018.811.0080

 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: EVANDRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soneide Macarini Pratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Setembro de 2018 às 07h00min (MT), bem 

como para que promova o recolhimento do valor da diligência mediante 

emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - 

> serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Citação e Intimação e Mandado de 

Constatação da Fazenda (02 (dois) atos a serem cumpridos pela Oficiala 

de Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem 

acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao 

sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 

065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38346 Nr: 1598-38.2015.811.0080

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS, FMFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tereza de Assis Fernandes - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Considerando-se o parecer ministerial de REF 165, bem como a 

necessidade cautela por parte deste Juízo, designo nova audiência 

concentrada para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h.

 O pedido de acolhimento familiar das crianças junto ao casal de 

pretendentes será analisado por ocasião da solenidade.
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Intimem-se, conforme provimento.

Às providências, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61216 Nr: 3063-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Simone Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR LOPES SOBRINHO , ROSA 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

- DO PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA

DETERMINO a realização de estudo psicossocial detalhado pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo para verificar as reais condições em que reside 

a menor, no prazo imprescindível de 05 (cinco) dias.

Com a juntada do estudo, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

 Após, tornem conclusos para análise da tutela provisória.

 Sem prejuízo, cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes 

para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

art. 334, caput, do Novo CPC, que se realizará em data designada pelo 

setor de conciliação.

Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º, do Novo CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42491 Nr: 1785-12.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:

Horas:

Data2:

Dados do Processo:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17654 Nr: 844-72.2010.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANI NEUSA WINKELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 06 

de fevereiro de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15155 Nr: 1123-29.2008.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIÃO DE SOUZA SILVA, SIRIONAN 

CANDIDO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, ÉRIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:5822, 

FABRIZIO ANTÔNIO DE ARAÚJO FELICIANO - OAB:127981, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658, LIDIANE SILVA PEREIRA - 

OAB:15.867/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK, - OAB:8830/MT, MARY 

INÊS DE ALMEIDA MARQUES - OAB:7163/MT, MAYCON LUCAS 

JACINTO TORRES - OAB:17.652/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062 

OAB/MT., REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11.989/MT

 Vistos.

 Considerando-se o parecer ministerial de REF. 51, intimem-se os 

denunciados para manifestarem concordância ou não.

 Com a vinda, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 1689-17.2004.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR 

FERREIRA, FÁBIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3459-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, Marco Aurélio 

Gomes - OAB:14.831/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander Araújo Freitas - 

OAB:24783, ELSON ANTONIO FERREIRA - OAB:6501-B/MT, Renata 

Nogueira de Oliveira - OAB:28378/GO

 Vistos.Considerando-se o pedido da parte executada e a concordância 

expressa da parte exequente, REVOGO a decisão de 20/02/2018, apenas 

no ponto que determinou a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS de código 

62253, determinando-se a baixa da penhora realizada sobre a Fazenda 

Porto Velho, nas matrículas nº 5.116 e 5.127, da Comarca de Vila Rica-MT. 

Providencie a Secretaria o necessário, oficiando-se o Juízo de Vila 

Rica-MT.Por conseguinte, considerando-se a divergência e demasiada 

controvérsia acerca dos cálculos do crédito exequendo, DEFIRO a 

produção de prova pericial e NOMEIO como perito auxiliar deste Juízo o 

Senhor Adrianderson Souza Reis, CONTADOR, com endereço profissional 
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na Rua Satero Procópio de Campos, 15 Quadra 42, Nova Esperança, 

C u i a b á - M T ,  F o n e :  ( 6 5 )  9 9 9 8 8 - 6 5 9 9 ,  e - m a i l : 

adriandersoncont@hotmail.com.Intime-se o perito para que apresente 

proposta de honorários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48024 Nr: 1574-39.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAZILIO MASUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença.

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50953 Nr: 3026-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Considerando-se a inexistência de Defensoria Pública local atuante, 

nomeio para exercício do encargo o Dr. Aleksander Pasoti Fossa – 

OAB/MT – 18.252/A, advogado militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito 

(impugnação à contestação e especificação de provas a produzir).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60031 Nr: 2666-18.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDETE LIMA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda à petição inicial de REF 12.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de reconsideração, de modo que 

mantenho a decisão REF 04 pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a emenda realizada, bem como os documentos juntados não 

são aptos a modificar a decisão prolatada por este juízo, deliberado em 

sede de cognição sumária ainda sem estabelecer o efetivo contraditório.

Sendo assim, CUMPRA-SE integralmente a decisão de REF 04.

Oportunamente, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53324 Nr: 4365-78.2017.811.0080

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Policia Judiciária Cível de Querência

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Vistos.

Considerando a Certidão de tempestividade do Recurso, recebo o Recurso 

em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.

 Em observação ao contido no art. 589 do Código de Processo Penal, 

mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, por não 

vislumbrar razões para a pretendida alteração.

Apresentadas as contrarrazões, proceda-se o cartório ao traslado das 

peças apontadas pelas partes.

 Em caso de omissão, intime-se para que as aponte no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para processamento 

e julgamento do recurso interposto.

 Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34520 Nr: 1274-85.2014.811.0079

 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: RAIMUNDA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Júnior - OAB:5959

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se as hipotéses legais 

de dispensa da referida intimação, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30924 Nr: 893-48.2012.811.0079

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso., MARILENE 

LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEIDE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com fundamento 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vieram conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de Declaração visam (i) 

esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) 

integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais 

contidos na decisão. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 
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INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. 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. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de 

declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, 

necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 

535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no 

AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in 

www.stj.jus.br) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 

manejados, mantendo o dispositivo da sentença já proferida. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34367 Nr: 1134-51.2014.811.0079

 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: CLAUDEMIR LOPES ABRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

O monte-mor tem valor inferior a mil salários mínimos, de forma que é 

desnecessário insistir no rito de inventário adotado no início do processo.

Para simplificar o procedimento e viabilizar imediato prosseguimento do 

feito, CONVERTO este inventário em ARROLAMENTO COMUM.

 Anote-se no sistema.

Em decorrência da conversão de ritos aqui adotada, não é mais 

necessário o comparecimento do inventariante em cartório, para 

subscrição de termo de ratificação das primeiras declarações e de termo 

de últimas declarações, nos moldes do que foi determinado anteriormente.

Também não é mais necessário aguardar que seja ultimado o processo 

administrativo de recolhimento do imposto, para que partilha seja 

homologada (condição aplicável apenas nos inventários, mas não no 

arrolamento comum).

 Em face da conversão de ritos, a condição referida passa a impedir 

apenas a futura expedição do formal de partilha, mas não impede que a 

partilha seja desde logo homologada.

Ante o exposto, JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 28/33 e ratificada em fls. 66/67, 

destes autos de inventário, CONVERTIDO PARA ARROLAMENTO COMUM, 

dos bens deixados ao falecer ANA PAULA MOREIRA LOPES.

Em consequência, atribuo aos interessados, seus respectivos quinhões, 

salvo erros, omissões ou direitos de terceiros.

Cumpre aos interessados no prazo complementar de 90 dias recolher 

eventual diferença que seja apurada pela Fazenda do Estado, do imposto 

"causa mortis" devido, e a concordância da Fazenda do Estado com tais 

recolhimentos ou, se for o caso, deverão juntar reconhecimento da 

isenção. Decorrido o prazo sem qualquer providência, aguarde-se 

provocação no arquivo.

Por outro lado, comprovada a concordância da Fazenda do Estado com o 

recolhimento do imposto, ou o reconhecimento por ela de eventual 

isenção, certificado o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o 

formal de partilha e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30581 Nr: 482-05.2012.811.0079

 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 TULIO MARCELINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO MACEDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM CANDIDO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:27.879/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RODRIGUES CHAVES - 

OAB:MS 15726

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se as hipotéses legais 

de dispensa da referida intimação, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21342 Nr: 958-77.2011.811.0079

 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: NILTON FERREIRA LIMA, SONIA MARIA MARTINS 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MURTINHO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com fundamento 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vieram conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de Declaração visam (i) 

esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) 

integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais 

contidos na decisão. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. 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. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de 

declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, 

necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 

535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no 

AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in 

www.stj.jus.br) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 

manejados, mantendo o dispositivo da sentença já proferida. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21224 Nr: 848-78.2011.811.0079

 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: ROSIRENE DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSO RODRIGUES ADORNO, VALDILENE 

RODRIGUES DE SOUSA ADORNO, RAIMUNDA DE TAL, LAURO DA 

OFICINA, ESTELA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com fundamento 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vieram conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de Declaração visam (i) 

esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) 

integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais 

contidos na decisão. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. 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. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de 

declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, 

necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 

535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no 

AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in 

www.stj.jus.br) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 

manejados, mantendo o dispositivo da sentença já proferida. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34719 Nr: 1459-26.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com fundamento 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vieram conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de Declaração visam (i) 

esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) 

integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais 

contidos na decisão. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. 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. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de 

declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, 

necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 

535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no 

AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in 

www.stj.jus.br) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 

manejados, mantendo o dispositivo da sentença já proferida. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 1419-44.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com fundamento 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vieram conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de Declaração visam (i) 

esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) 

integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais 

contidos na decisão. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. 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. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de 

declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, 

necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 

535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no 

AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in 

www.stj.jus.br) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 

manejados, mantendo o dispositivo da sentença já proferida. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11363 Nr: 1342-50.2005.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUBENS MARQUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LAIRTON FILEMON PINTO, PATRICIA 

MARIA MENDONÇA GOMES FILEMON PINTO, CÉSAR AUGUSTO FILEMON 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 33123 Nr: 1558-30.2013.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Teixeira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se as hipotéses legais 

de dispensa da referida intimação, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18217 Nr: 1192-30.2009.811.0079

 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: Agropastoril Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com fundamento 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vieram conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de Declaração visam (i) 

esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) 

integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais 

contidos na decisão. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. 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. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de 

declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, 

necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 

535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no 

AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in 

www.stj.jus.br) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 

manejados, mantendo o dispositivo da sentença já proferida. P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 1193-10.2012.811.0079

 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): EDUARDO DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:OAB-MT 12.406A, Márcia Maria da Silva - OAB:8922-A OAB/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12411-A, Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josserrand Massimo 

Volpon - OAB:30669/GO, Lorena Viana de Campos - OAB:OAB/GO 

36.286

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requeiram o 

que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32690 Nr: 1143-47.2013.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurílio Leite Vilela, DIEGO 

OLIVEIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:OAB-MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Damasceno Peres 

- OAB:MT/12.553

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requeiram o 

que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31270 Nr: 1364-64.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALATIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SALATIEL DA SILVA, 

Filiação: Maria Neusa da Silva e Não Declarado, data de nascimento: 

21/02/1992, brasileiro(a), natural de Itaquera-SP, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

em desfavor de Anderson Salatiel da Silva, pela Prática do Crime tipificado 

no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e no art. 155, § 4º, incs. I, II e IV, do 

Código Penal. Consta nos autos do incluso inquérito que, na madrugada do 

dia 05.05.2012, pouco antes das 2h, no estabeleceimento em presarial 

denominado Tio Jorge, Av. Padre João Bosco, nesta cidade e Comarca de 

Ribeirão Cascalheira/MT, Anderson Salatiel da Silva, corrompeu o 

adolescente Vanilson Dias Rezende, induzindo-o a prarticar e com ele 

praticando infração penal. O denunciado instigou Vanilson, para que este 

o auxiliasse na prática de um furto, durante a madrugada, no 

estabelecimento "Mega Night Show". A proposta foi aceita e Vanilson 

Prestou apoio decisivo à consumação do delito patrimonial.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a não localização do acusado, defiro o 

pedido ministerial e determino a citação editalícia do réu pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP. Transcorrido o prazo 

supra "in albis", abra-se nova vista ao Ministério Público para 

manifestação. Por fim, tornem conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Melo da Silva, 
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digitei.

Ribeirão Cascalheira, 13 de agosto de 2018

Leandro Melo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 19525 Nr: 848-15.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELETRICA CAMPINAS VERDES LTDA, 

Cleidiomar Machado Silva, ROMILDO LIDIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Karuliny Alves 

Josevicius - OAB:20.264/O

 Processo n.º 848-15.2010.811.0079 (Cód. 19525)

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal, promovida por FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, devidamente qualificada, em face de AUTO ELÉTRICA 

CAMPINAS VERDES LTDA E OUTROS, igualmente qualificados.

 No decorrer do feito, a parte Exequente aportou aos autos (fls. 38/39) 

pedido de extinção do processo, face o pagamento do débito.

Assim, na oportunidade o autor se manifesta requerendo o arquivamento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40180 Nr: 883-46.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Pedro Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maurício Jorge da Cunha 

- OAB:MT - 2.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante do óbito do requerente, SUSPENDO o feito para que se proceda a 

habilitação dos herdeiros, conforme dispõe o artigo 689 do CPC.

Considerando a Sra. Maria Aparecida Vargas Pedraça Tiso, juntou 

procuração nos autos e informa ser representante do espólio de Adão 

Pedro Tiso, DETERMINO:

A INTIMAÇÃO de Maria Aparecida Vargas Pedraça Tiso para 

apresentação de certidão de casamento, bem como dos documentos 

pessoais como RG e CPF para fins de de habilitação nos autos, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme dispõe o artigo 112 da Lei 

8213/91.

Após a juntada dos documentos, INTIME-SE a Autarquia demandada para 

se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39089 Nr: 400-16.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor depositado.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta bancária ora 

informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – Judicial.

Em seguida, INTIME-SE A PARTE AUTORA acerca da expedição do alvará.

Após, AO ARQUIVO com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54262 Nr: 2541-37.2018.811.0052

 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: Sebastião Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54222 Nr: 2517-09.2018.811.0052

 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: Vitória Simão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53348 Nr: 1970-66.2018.811.0052

 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: Octávio Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Alessandra Ferreira - 

OAB:OAB/MT 18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52091 Nr: 1215-42.2018.811.0052

 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: Ailda Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) 8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 1151-32.2018.811.0052

 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: Maria José Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958 (...).8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51864 Nr: 1094-14.2018.811.0052

 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: Maria Lurdes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) 8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51827 Nr: 1069-98.2018.811.0052

 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: Jarbas Bessa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/MT Nº. 1958(...) 10)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;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51794 Nr: 1053-47.2018.811.0052

 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: Jarbas Bessa de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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: (...) 10)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;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51783 Nr: 1046-55.2018.811.0052

 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: Eliezer de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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(...).10)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;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51654 Nr: 970-31.2018.811.0052

 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: Cleide Bertolozzo Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51540 Nr: 921-87.2018.811.0052

 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: Almerinda de Jesus Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51530 Nr: 916-65.2018.811.0052

 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: Alessandra Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 781-53.2018.811.0052

 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: Aristides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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 
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30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51130 Nr: 742-56.2018.811.0052

 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: Jarlei Carvalhido Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/MT Nº. 1958(...).10)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;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 704-44.2018.811.0052

 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: ABIGAIL FRANCISCA DA SILVA

 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:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/(...) .10)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;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50943 Nr: 685-38.2018.811.0052

 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: JOSIEL PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/(...) 10)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;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 666-32.2018.811.0052

 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: ANGELINA COSTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50868 Nr: 645-56.2018.811.0052

 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: Cícera Aparecida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)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(...) .9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50577 Nr: 538-12.2018.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Borges Guimaraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50260 Nr: 388-31.2018.811.0052

 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: Maria Dalbem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50080 Nr: 307-82.2018.811.0052

 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: Manuela Maria de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49158 Nr: 3487-43.2017.811.0052

 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: Marcos Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

Custas pela parte autora.

Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48748 Nr: 3313-34.2017.811.0052

 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: Maria Auxiliadora Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Foi determinado à parte autora que emendasse a inicial, observando o 

disposto no artigo 321 do CPC.

Devidamente intimada, por meio do seu advogado para atender o referido 

despacho, decorreu-se o prazo assinado, sem qualquer manifestação, 

consoante demonstra a certidão aposta nos autos, não restando 

alternativa a esse juízo senão extinguir o processo, indeferindo a inicial.

Ante o exposto, indefiro a inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, e julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I do Código de 

Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão do benefício 

da justiça gratuita, que ora lhe defiro.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48637 Nr: 3248-39.2017.811.0052

 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: Lucileila Fernandes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47993 Nr: 2935-78.2017.811.0052

 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: Irinéia Mendes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44690 Nr: 1203-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides de Araujo Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante das informações de ref.: 43, à Secretaria da Vara para que se 

oficie à parte requerida, encaminhando os documentos necessários para 

o cumprimento da medida judicial.

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44582 Nr: 1162-95.2017.811.0052

 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: Adriana Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Vistos etc.,

Foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no prazo de 15 

dias, observando o disposto no art. 321 do CPC; e, intimado o ilustre 

advogado para atender o referido despacho, decorreu o prazo assinado, 

sem qualquer manifestação, consoante demonstra a certidão aposta nos 

autos, não restando alternativa a esse juízo senão extinguir o processo, 

indeferindo a inicial.

Ante o exposto, indefiro a inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do Código de Processo 

Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão do benefício 

da justiça gratuita, que ora lhe defiro.

P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44419 Nr: 1045-07.2017.811.0052

 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: Aguinaldo Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no prazo de 15 

dias, observando o disposto no art. 321 do CPC; e, intimado o ilustre 

advogado para atender o referido despacho, decorreu o prazo assinado, 

sem qualquer manifestação, consoante demonstra a certidão aposta nos 

autos, não restando alternativa a esse juízo senão extinguir o processo, 

indeferindo a inicial.

Ante o exposto, indefiro a inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do Código de Processo 

Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora.

P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43447 Nr: 562-74.2017.811.0052

 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: Agnaria Pereira dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Interposto o recurso de apelação pela AUTARQUIA demandada:

1) INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

2) Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do 

CPC), INTIME-SE a parte contrária (AUTARQUIA) para contrarrazões NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

 3) Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar sobre elas NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

o art. 1.009, §2º, do CPC.

4) Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), 

com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte “ad quem” (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42087 Nr: 2075-14.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Peterle de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,A parte autora requereu realização de perícia médica, bem 

como a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva 

das testemunhas.Defiro o pedido do autor, de forma que:1)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(...) 4)Proceda a Secretaria da Vara Única 

AGENDAMENTO da perícia junto ao médico perito.5)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.6)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 
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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;Após, voltem-me conclusos para designação 

de audiência.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41525 Nr: 1702-80.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Etelvina da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Interposto o recurso de apelação pela AUTARQUIA demandada:

1) INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

2) Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do 

CPC), INTIME-SE a parte contrária (AUTARQUIA) para contrarrazões NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

 3) Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar sobre elas NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

o art. 1.009, §2º, do CPC.

4) Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), 

com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte “ad quem” (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 1679-37.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,A parte autora requereu realização de perícia médica, bem 

como dispensa a realização de audiência de instrução e julgamento.Defiro 

os pedidos do autor, de forma que:1)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes 

de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958 (...) ;4)Proceda a Secretaria da Vara Única 

AGENDAMENTO da perícia junto ao médico perito.5)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.6)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;Após, voltem-me conclusos para prolação de 

SENTENÇA.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40602 Nr: 1146-78.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria de Medeiros Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em face da oposição de Embargos de Declarações, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 2º, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39257 Nr: 480-77.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Interposto o recurso de apelação pela AUTARQUIA demandada:

1) INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

2) Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do 

CPC), INTIME-SE a parte contrária (AUTARQUIA) para contrarrazões NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

 3) Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar sobre elas NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

o art. 1.009, §2º, do CPC.

4) Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), 

com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte “ad quem” (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39213 Nr: 457-34.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38755 Nr: 256-42.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Alves da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.
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Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38169 Nr: 1223-24.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,A parte autora requereu realização de perícia médica, bem 

como a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva 

das testemunhas já arroladas na inicial.Defiro o pedido do autor, de forma 

que:1)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:(...) 5)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), 

com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado 

de saúde do periciando.6)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;Após, voltem-me conclusos para designação 

de audiência.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38106 Nr: 1193-86.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Interposto o recurso de apelação pela AUTARQUIA demandada:

1) INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

2) Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do 

CPC), INTIME-SE a parte contrária (AUTARQUIA) para contrarrazões NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

 3) Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar sobre elas NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

o art. 1.009, §2º, do CPC.

4) Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), 

com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte “ad quem” (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38080 Nr: 1184-27.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maridalva Ferreira de Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37549 Nr: 953-97.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Fermino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em face da oposição de Embargos de Declarações, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 2º, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 765-07.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Determino agendamento de nova data da perícia, tendo em vista que a 

parte requerente não foi intimada para comparecer no referido ato, 

cumprindo as demais determinações da decisão de Ref.: 36.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37032 Nr: 735-69.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRSA MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - OAB:11207/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição de ref.: 

57, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tendo em vista a interposição do recurso de apelação pela 

AUTARQUIA demandada:

1) INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

2) Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do 

CPC), INTIME-SE a parte contrária (AUTARQUIA) para contrarrazões NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

 3) Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 
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para se manifestar sobre elas NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

o art. 1.009, §2º, do CPC.

4) Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), 

com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte “ad quem” (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36745 Nr: 662-97.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira, Jananides Rocha de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36144 Nr: 459-38.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildo José Clementino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35894 Nr: 343-32.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34584 Nr: 1186-31.2014.811.0052

 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: GENI PEREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em face da homologação de acordo entre as partes, EXPEÇA-SE, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

Após, expeça-se ALVARÁ em favor da parte requerente, conforme 

requerido.

Uma vez levantados os valores, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 1300-04.2013.811.0052

 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: Eva de Fátima da Silva Amaral, JdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido do autor de ref.: 12.

INTIMEM-SE as partes acerca da laudo pericial, para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11885 Nr: 1186-07.2009.811.0052

 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: Adélia Flaiman Ricas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, não juntou o 

requerimento administrativo, demonstrando a ausência de interesse 

processual, não resta outra alternativa senão julgar extinto o processo, 

sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora, observada a suspensão da sua exigibilidade, 

caso a requerente seja beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.
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Após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 1357-56.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Darcy Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42285 Nr: 69-97.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Zilda Teixeira Bortolozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR os cálculos de fls. Ref.: 52.

P.R.I.

 Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35928 Nr: 357-16.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzirene dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que:

 1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

desde já o homologo e determino a EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38635 Nr: 193-17.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Buzetti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1776-03.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR os cálculos de fls. Ref.: 46.

P.R.I.

 Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 2477-27.2018.811.0052

 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: Oldina Kusther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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 
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30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54091 Nr: 2440-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cezar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) 8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54045 Nr: 2411-47.2018.811.0052

 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: Lourdes dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54027 Nr: 2400-18.2018.811.0052

 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: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 2392-41.2018.811.0052

 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: José Dimas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958 (...) 8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 2389-86.2018.811.0052

 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: Aguinaldo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) .8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031614/8/2018 Página 607 de 633



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 2319-69.2018.811.0052

 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: Maria Francisca Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) .8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53835 Nr: 2285-94.2018.811.0052

 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: Juarez Ferreira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) .10)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;11)Após, 

voltem-me CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53745 Nr: 2234-83.2018.811.0052

 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: Benedito Augusto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53686 Nr: 2202-78.2018.811.0052

 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: Neuzeli Andrade de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 2024-32.2018.811.0052

 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: Jair Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958 (...) 8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45731 Nr: 1750-05.2017.811.0052

 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: José Carlos Pereira da Silva, Lucimar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Defiro o pedido da Autarquia requerida, de forma que DETERMINO, a 

intimação dos peritos (médico e social) para que respondam aos quesitos 

formulados pela requerida, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada das informações dos peritos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45202 Nr: 1519-75.2017.811.0052

 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: Rubens Bernardino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44571 Nr: 1158-58.2017.811.0052

 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: NAZIR RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido da parte autora, de forma que DETERMINO à Secretaria da 

Vara para marcar nova data de perícia médica, nos termos da decisão de 

ref.: 04.

INTIME-SE a Autarquia demandada para que cumpra a decisão judicial 

proferida, uma vez que a tutela antecipada foi concedida até ulterior 

decisão desse juízo, o que não ocorreu até do momento. Portanto, o 

benefício deve ser reestabelecido IMEDIATAMENTE.

Cumpra-se.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44011 Nr: 830-31.2017.811.0052

 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: Jorcelino Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A parte autora reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma 

vez a parte se encontra incapacitada para o trabalho e é idosa.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o artigo 300 do 

CPC dispõe 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”.

Numa análise de cognição sumária dos documentos acostados, 

verifica-se a probabilidade do direito alegado.

Portanto, numa ótica não exauriente, verifico que no atual momento, a 

parte requerente demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, 

merecendo, portanto, a implantação imediata do auxílio assistencial 

pleiteado.

 Diante do exposto:

1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada e 

DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que 

implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte requerida ATÉ 

ULTERIOR DECISÃO DESSE JUÍZO. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos 

documentos acostados na peça inicial para cumprimento da medida;

2) DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem sobre o ESTUDO SOCIAL juntado, bem como 

ESPECIFICAREM AS PROVAS que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Ressalte-se que transcorrido 

o prazo sem manifestação, será encerrada a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44009 Nr: 829-46.2017.811.0052

 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: Alcides Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

As partes foram intimadas para se manifestar acerca do laudo pericial.

A parte autora concordou com o laudo, oportunidade em que requereu a 

reconsideração do pedido de tutela provisória de urgência para a imediata 

implantação do benefício.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela, previsto no artigo 300 do 

CPC dispõe 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”

Numa análise de cognição sumária dos documentos acostados, 

verifica-se a probabilidade do direito alegado.

Portanto, numa ótica não exauriente, verifico que no atual momento, a 

parte requerente demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, 

merecendo, portanto, a implantação imediata do benefício pleiteado.

 Diante do exposto:

CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada e 

DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que 

implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior decisão desse juízo. 

Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos acostados na peça 

inicial para que seja implantado/restabelecido o benefício.

No mais, INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, JUSTIFICANDO 

SUA PERTINÊNCIA, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 1576-59.2018.811.0052

 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: Luzia Glória de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52393 Nr: 1359-16.2018.811.0052

 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: Lucinéia Inácia Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) .8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52295 Nr: 1316-79.2018.811.0052

 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: Marli Gomes Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1262-16.2018.811.0052

 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: Antonio Marcos Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, (...) ;7)Proceda a Secretaria da 

Vara Única AGENDAMENTO da perícia junto ao médico perito.8)Fixo o 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO 

LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais 

observações médicas sobre estado de saúde do periciando.9)COM A 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL: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;CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48233 Nr: 3046-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Calassara Galacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48040 Nr: 2965-16.2017.811.0052

 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: Nubia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)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.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47960 Nr: 2916-72.2017.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pinheiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47923 Nr: 2902-88.2017.811.0052

 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: MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

As partes foram intimadas para se manifestar acerca do laudo pericial.

A parte autora concordou com o laudo, oportunidade em que requereu a 

reconsideração do pedido de tutela provisória de urgência para a imediata 

implantação do benefício.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela, previsto no artigo 300 do 

CPC dispõe 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”

Numa análise de cognição sumária dos documentos acostados, 

verifica-se a probabilidade do direito alegado.

Portanto, numa ótica não exauriente, verifico que no atual momento, a 

parte requerente demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, 

merecendo, portanto, a implantação imediata do benefício pleiteado.

 Diante do exposto:

CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada e 

DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que 

implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior decisão desse juízo. 

Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos acostados na peça 

inicial para que seja implantado/restabelecido o benefício.

No mais, INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, JUSTIFICANDO 

SUA PERTINÊNCIA, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47471 Nr: 2708-88.2017.811.0052

 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: Tiago Cicero Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A parte autora se manifestou quanto ao laudo pericial e reiterou o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela.

Foi juntado o relatório psicossocial, em que demonstra a necessidade 

econômica da unidade familiar.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o artigo 300 do 

CPC dispõe 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”.

Numa análise de cognição sumária dos documentos acostados na 

exordial, verifica-se a probabilidade do direito alegado.

Portanto, numa ótica não exauriente, verifico que no atual momento, a 

parte requerente demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, 

merecendo, portanto, a implantação imediata do auxílio assistencial 

pleiteado.

 Diante do exposto:

1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada e 

DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que 

implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte requerida até 

ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos 

documentos acostados na peça inicial para cumprimento da medida;

2) INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

3) Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 2609-21.2017.811.0052

 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: Leone Dutra de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Oliveira de Souza, André Oliveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47256 Nr: 2580-68.2017.811.0052

 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: Vera Lucia Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47224 Nr: 2560-77.2017.811.0052

 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: Paulo Herides da Costa Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46339 Nr: 2059-26.2017.811.0052

 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: Maria Almerinda de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46292 Nr: 2036-80.2017.811.0052

 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: Iris Cardoso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42843 Nr: 296-87.2017.811.0052

 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: Marcos Laurentino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42788 Nr: 287-28.2017.811.0052

 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: Genivaldo Lacerda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42310 Nr: 80-29.2017.811.0052

 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: Levi Ademar Boone Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39153 Nr: 432-21.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a Autarquia requerida para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do informado à ref.: 77.

 Em face da oposição de Embargos de Declarações, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 2º, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38658 Nr: 203-61.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.,

NOTIFIQUE-SE o(a) 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:

a) Número preciso de membros que integram a família para fins de 

comprovação do requisito constante no § 3º do referido artigo, 

considerando que a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 

padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, conforme prevê o § 1º.

 b) Declaração da renda familiar mensal pelo requerente ou seu 

representante legal, informando se há recebimento de outros benefícios 

pelo requerente no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 

devendo excluir do cálculo da renda familiar mensal assistência médica, 

pensão especial de natureza indenizatória, bem como os rendimentos 

decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem.

c) A parte autora tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas? (Considera-se 

impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo 

de 2 (dois) anos)

d) Se há outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do 

grupo familiar e da situação de vulnerabilidade.

Com a juntada do Estudo Social, INTIME-SE AS PARTES para se 

manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40044 Nr: 822-88.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Fernandes Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42284 Nr: 68-15.2017.811.0052

 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: Maria Antonia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42161 Nr: 8-42.2017.811.0052

 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: Reinaldo Jacinto de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

As partes foram intimadas para se manifestar acerca do laudo pericial.

A parte autora concordou com o laudo, oportunidade em que requereu a 

reconsideração do pedido de tutela provisória de urgência para a imediata 

implantação do benefício.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela, previsto no artigo 300 do 

CPC dispõe 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”

Numa análise de cognição sumária dos documentos acostados, 

verifica-se a probabilidade do direito alegado.

Portanto, numa ótica não exauriente, verifico que no atual momento, a 

parte requerente demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, 

merecendo, portanto, a implantação imediata do benefício pleiteado.

 Diante do exposto:

CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada e 

DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que 

implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior decisão desse juízo. 

Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos acostados na peça 

inicial para que seja implantado/restabelecido o benefício.

No mais, INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, JUSTIFICANDO 

SUA PERTINÊNCIA, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41691 Nr: 1788-51.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzaias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41498 Nr: 1680-22.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clebson dos Santos Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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acerca do Estudo Social realizado.

Neste mesmo prazo, as partes deverão especificar as provas que ainda 

pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA PERTINÊNCIA, sob pena de 

indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41245 Nr: 1528-71.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41235 Nr: 1519-12.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37292 Nr: 831-84.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ponciano de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 416-04.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 1021-81.2014.811.0052

 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: Margarida Espinosa Vaca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

2) INTIME-SE a parte exequente para se manifear acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32878 Nr: 1327-84.2013.811.0052

 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: Jovanis Neves de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença;

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35755 Nr: 295-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Batista de Souza Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 1240-94.2014.811.0052

 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: Silene Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30491 Nr: 334-75.2012.811.0052

 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: Margarida Espinosa Vaca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, em 15 (quinze) dias acerca 

da manifestação de ref.: 08.

Após, Voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12085 Nr: 1385-29.2009.811.0052

 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: Antonia Manoela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9101 Nr: 31-03.2008.811.0052

 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: Geraldo Neles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar acerca da proposta de acordo;

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34467 Nr: 1126-58.2014.811.0052

 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 Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34437 Nr: 1114-44.2014.811.0052

 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: ELESINHA DA SILVA YOKOMIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

CITE-SE a Autarquia demandada para no prazo legal (observado o 

disposto no artigo 183 do CPC), apresentar contestação de mérito.

 Transcorrido o prazo para apresentação da resposta, certifique-se e 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para se manifestar, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39793 Nr: 725-88.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueder Peixoto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UEDER PEIXOTO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Marta José Peixoto e José Carlos de Oliveira, data de nascimento: 

05/12/1994, brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo n.º 725-88.2016.811.0052 – Código: 39793Vistos, 

etc.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 22, pelo que DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado UEDER PEIXOTO DE OLIVEIRA, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, considerando que houve tentativa de citação (ref. 23), 

sem sucesso.Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério 

Público para pugnar o que entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem 

oferecer a presente denúncia em desfavor de Ueder Peixoto de Oliveira, 

como incurso nas sanções penais do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c 
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artigo 157, inciso I da Lei nº 11.340/2006.

Rio Branco, 12 de agosto de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41111 Nr: 1428-19.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivaldo Antonio Carvalho Dodo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIVALDO ANTONIO CARVALHO 

DODO, Cpf: 77653440134, Rg: 0632048-1, Filiação: Conceição Carvalho 

de Azevedo Dodo e Nisiel Antonio Dodo, data de nascimento: 24/10/1976, 

brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, casado(a), pedreiro, Telefone (65) 

99647-5582. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo n.º 1428-19.2016.811.0052 – Código: 41111Vistos, 

etc.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 28, pelo que DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado LUCIVALDO ANTÔNIO CARVALHO 

DOD, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal, considerando que houve tentativa de citação (ref. 24), 

sem sucesso.Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério 

Público para pugnar o que entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem 

oferecer denúncia em desfavor de Lucivaldo Antonio Carvalho Dodo, 

como incurso nas sanções penais do artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Rio Branco, 12 de agosto de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 661-44.2017.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Conceição da Silva, VCdSGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Couto da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Código: 43659

Vistos etc.,

Ante a certidão de ref. 21, NOMEIO como defensor dativo o Dr. CHARLES 

DE PAULA ALMEDA, OAB/MT n. 44.907, para que atue como advogado da 

parte requerente 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.

 Ademais, verifico que na contestação apresentada pela parte requerida a 

d. Defensora Pública, pugnou para que seja nomeado um defensor dativo 

para defender os interesses do demandado (ref. 20, item 5), assim, 

DEFIRO o pedido e NOMEIO como defensor dativo a Dra. ISIS ALVES 

PACHECO, OAB/MT 24.821 para defender os interesses da parte 

requerida nesta ação.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Intime-se o (a) advogado (a) nomeado (a) para a requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação (ref. 20).

 Após, vista ao MPE para se manifestar, e em seguida, façam-me 

conclusos para demais deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52886 Nr: 1646-76.2018.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Tebaldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Xavier de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT - 11473/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 (Código: 52886)

Vistos etc.,

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

1. Nos termos do art. 920, inc. I, do CPC, INTIME-SE a parte embargada, na 

pessoa de seu advogado, para impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.

2. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do CPC.

3. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do CPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

4. De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44955 Nr: 1372-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Vicenssotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

detrimento ao ofício nº 451/2018 (anexo), redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 26 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 13H30MIN, devendo as 

partes serem intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53819 Nr: 2274-65.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Tertuliano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 
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Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 1)INTIME-SE, 

seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de Processo Civil, a 

requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO 

CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 

15 (quinze) dias;2)Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me 

conclusos;3)Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43892 Nr: 762-81.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dina Batista Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que:

 INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, como 

incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

desde já o homologo e determino a EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

 HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51807 Nr: 1056-02.2018.811.0052

 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: Jarbas Bessa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita, a qual defiro neste momento.

Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46086 Nr: 1938-95.2017.811.0052

 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: Laide Faria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Verifica-se que o feito já exauriu todo o seu conteúdo.

Pelo exposto, DETERMINO a remessa dos presentes AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 1598-88.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a Autarquia para que cumpra a decisão judicial e implante o 

benefício concedido a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorridos os prazos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39366 Nr: 526-66.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CHIRLEI CORDEIRO GOLVEIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lambari-Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:5403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Anne Christinne de Lima Viegas - OAB:5.793/MT

 Vistos etc.,

Intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da petição de ref.: 31.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52320 Nr: 1328-93.2018.811.0052

 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): Cristiano de Almeida Souza, José Carlos 

Pereira de Freitas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10838

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar os patronos dos réus acerca da audiência de 

inquirição de testemunha na Vara Única da Comarca de Porto 

Esperidião/MT, designada para o dia 30/8/2018, às 13:30 horas, referente 

a carta precatória de código nº 63983.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 513-67.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos, Richard de Arruda 

Benachio, Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Taiza Borges Bernardes - OAB:OAB-MT 14.399

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar os patronos dos réus acerca do interesse dos 

mesmos em recorrer da r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 39366 Nr: 526-66.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CHIRLEI CORDEIRO GOLVEIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lambari-Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:5403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Anne Christinne de Lima Viegas - OAB:5.793/MT

 Autos n. 526-66.2016.811.0052 (Código: 39366)

 Vistos.

RECEBO os embargos à ref. 18.

Diante do evidente efeito infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a 

parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38372 Nr: 51-13.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdS, CNCL, VVCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 51-13.2016.811.0052 – Código: 38372

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.

DETERMINO ainda:

1- OFICE-SE novamente ao cartório de registro de imóveis da Comarca de 

Barra do Bugres, para que informe quanto à existência de bens passiveis 

de penhora em nome do executado, consignando que não há que se falar 

em pagamento de emolumentos, visto que trata-se de processo que goza 

do benefício da JUSTIÇA GRATUITA.

2- Reitere-se o ofício de ref. 43.

3- Respondido os ofícios, intime-se a parte autora para requerer o que for 

de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45100 Nr: 1460-87.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 57.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI ALVES BRUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000115-69.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: MARCELO DE SOUZA Parte 

Requerida: VALDINEI ALVES BRUM Senhor(a): MARCELO DE SOUZA. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Auto de 

penhora juntado ao Id. 11147620, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado, sob pena de arquivamento dos autos. RIO BRANCO/MT, 13 

de agosto 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: 1000056-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE FRANCISCO DA SILVA POICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000056-47.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: ONOFRE 

FRANCISCO DA SILVA POICHE Parte Requerido: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO 

CORBELINO Procedo REITERAÇÃO da INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado para execução da sentença no processo acima 

indicado, sob pena de arquivamento dos autos. Despacho/Decisão: RIO 

BRANCO/MT, 13 de agosto 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: 1000033-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA BASSOLI SCORALICK (REQUERIDO)

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000033-38.2017.8.11.0052. REQUERENTE: APARECIDA PEREIRA 

BEZERRA REQUERIDO: LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA 

VISTA LTDA - ME, ANA LUIZA BASSOLI SCORALICK Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, proposta por APARECIDA PEREIRA BEZERRA em face de 

LABORATÓRIO E DISTRIBUIDORA ÓTICA BELA VISTA LTDA-ME, alegando 

em suma que foi prescrito óculos com grau errado, causando danos de 

ordem moral e material. Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante 

que realizou exame de oftalmológico e adquiriu óculos com as reclamadas, 

afirma que após a consulta ficou com os olhos avermelhados, inchados, 

irritados, inflamados, e após começar a usar o óculo adquirido, passou a 

ter dor de cabeça. Afirma que passou por nova consulta, quando 

constatou que o óculo prescrito e confeccionado pelas reclamadas estava 

em grau errado. Por outro lado, os demandados alegam que sem prova 

pericial no óculo não há como comprovar que os danos causados a 

reclamante foi em decorrência de falha na prestação de serviço das 

reclamadas. Entendo que merece acolhimento a preliminar aventada pelas 

reclamadas, posto que a competência do juízo é um dos pressupostos 

processuais, a ser observado por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de 

incompetência suscitada pela parte, para declarar a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO do 

presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-86.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAKS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C F DE OLIVEIRA AUTO CENTER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000034-86.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JAKS DIAS DE AMORIM 

REQUERIDO: C F DE OLIVEIRA AUTO CENTER - ME Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Cuida-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que, foi 

realizar conserto do seu automóvel da empresa reclamada, ocasião em 

que aduz ter sofrido danos de ordem material e moral causados em razão 

de falha na prestação de serviço. Assim, frente a tais dissabores, o autor 

buscou as vias amigáveis a fim de se ver solucionado o problema, 

afirmando que foi realizado serviço no seu carro incialmente orçado no 

valor de médio de R$ 650,00, contudo quando foi efetuar o pagamento 

pagou o valor de R$ 1.020,00, ocasião que solicitou Nota Fiscal e notou a 

inclusão de troca de pneus, serviço não prestado pela reclamada. Afirma 

ainda que necessitou realizar a troca de junta de escape e troca do 

batente em outra oficina, serviço que deveria ter sido prestado pelo 

reclamado com a promessa de não cobrar pelo serviço. Requer 

condenação de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) e danos matérias no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

em dobro por tratar-se de valor pago acima do preço estabelecido no 

orçamento inicial e o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais, pela 

troca de peça. Citado o requerido compareceu em sede de audiência de 

conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição amigável, as 

partes apresentaram contestação e impugnação. A reclamada alega 

preliminar de ilegitimidade passiva afirmando que a empresa requerida 

trata-se de Micoempreendedores são entes despersonificado, contudo a 

citada preliminar deve ser rejeitada nos termos do art. 8º, §1º, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor. Passado a análise da preliminar, passo 

ao mérito, entendendo que o pedido inicial deve ser julgado parcialmente 

procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que foi cobrado o valor de dois pneus que não foi 

trocado pelo reclamado (id. 11733636), razão pelo qual o valor deve ser 

ressarcido. Ademais, a empresa requerida sustenta que não tem 

responsabilidade pelo valor lançado na nota fiscal posto que foi com a 
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anuência do reclamante, restando incontroverso o fato de que o 

reclamante não comprou os citados pneus, e ainda comprovou a falha da 

prestação do serviço. No presente feito, verifica-se que a ocorrência da 

existência de uma conduta antijurídica do agente, potencialmente lesiva 

(eventus damni), uma lesão efetiva (dano) e da relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Contudo, quanto o pedido de ressarcimento do valor de R$ 250,00, melhor 

sorte não assiste o reclamante, posto que não há nada que obrigue a 

empresa reclamada a prestar serviço sem cobrar por ele, conforme 

narrativa da petição inicial, assim entendo que o requerido não tem 

obrigação de ressarcir o citado valor gasto com a troca da junta do 

escape e troca do batente do amortecedor dianteiro. Do Dano material 

Acerca dos danos patrimoniais, o doutrinador Flávio Tartuce leciona que: 

“Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que 

atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 

403 do CC/02 não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, 

necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.” Para que o dano 

material seja constituído é necessário que o alegado esteja acompanhado 

de provas, ou seja, não bastam apenas as informações de um direito 

lesado, é obrigatório a comprovação de que realmente aquele bem jurídico 

fora infringido. No caso dos autos, o autor demonstrou o dano emergente, 

ou seja, o que efetivamente fora perdido, assim, nítida e necessária 

acolher o pedido de reparação dos referidos danos em detrimento do 

autor, tendo em vista que o mesmo tivera um prejuízo resultante de R$ 

600,00 dos pneus não comprador. Do Dano moral Em que pese à 

argumentação do reclamante, o direito não protege o chamado dano moral 

hipotético. A propósito, é evidente que se trata de aborrecimento e de 

forma alguma se pretende defender a conduta do reclamado em emitir nota 

fiscal em valor diverso do serviço prestado. Contudo, dessa conduta 

descuidada do reclamado não decorreu para a reclamante lesão 

extrapatrimonial alguma, senão apenas chateação que, por si só, não 

configura dano moral indenizável. Na hipótese dos autos, inexiste 

gravidade no ocorrido ou ilicitude na conduta praticada pela empresa 

reclamada a configurar a pretendida indenização, ainda que sob a ótica do 

Código de Defesa do Consumidor. Para a configuração do dano moral é 

necessário que o constrangimento sofrido mostre-se intenso a ponto de 

justificar uma reparação de ordem pecuniária, não bastando à ocorrência 

de mero desconforto, mágoa ou aborrecimento. Não se identifica, no 

presente caso, elementos que possam evidenciar o dano moral em relação 

à autora. Como destaca SILVIO DE SALVO VENOSA: "Não é também 

qualquer sabor comezinho da vida que pode acarretar indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com os fatos diuturnos da vida, nem o homem 

de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas 

do destino". (Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4º vol., 4ª ed., São Paulo: 

Editora Atlas, 2004, p.39). Não se constata por todo o exposto a 

necessária prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual 

repercussão na honra e boa fama da reclamada. Como já dito, o mero 

contratempo ou aborrecimento não configuram agressão à personalidade 

ou ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Nesse sentido já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Mero aborrecimento, dissabor, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral. Recurso especial conhecido e provido". (STJ - REsp 303396 / PB 

QUARTA TURMA - Ministro BARROS MONTEIRO - DJ 24.02.2003). Assim, 

a questão dos autos apenas configura mero desconforto, mágoa ou 

aborrecimento, sentimentos corriqueiros ocasionados pela vivência em 

sociedade. Ademais, é pacífico o entendimento que o descumprimento 

contratual não gera dano moral. Veja: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE 

CONSERTOS E TROCA DE PEÇAS DESNECESSÁRIAS, EXTRAPOLANDO O 

CONTRATADO. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR 

COBRADO A MAIOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE 

INDENIZAR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Narra o autor 

que contratou a troca da balança na oficina do requerido pelo valor de R$ 

430,00. Contudo, foi surpreendido com a cobrança de R$ 800,00, 

alegando o réu ter realizado a troca das bieletas, geometria e 

amortecedores, os quais não foram solicitados, tampouco realizados. 

Aduz que utiliza o veículo para trabalhar. Requer a devolução da quantia 

de R$ 370,00, cobrada a maior, o pagamento de R$ 587,20, referente aos 

amortecedores indevidamente retirados e danos morais. Corretamente 

decretada a revelia, nos termos do artigo 20 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 

319 do CPC. Conjunto probatório que confere verossimilhança à tese 

inicial. O extrato do cartão de crédito comprova o pagamento dos serviços 

ao réu no valor de R$ 800,00 (fl. 11). O recibo da Servi France Auto Peças 

(fl. 10) demonstra que já haviam sido substituídos os amortecedores, 

portanto, não haveria a necessidade de serem trocados pelo réu. Restou 

demonstrado, através do orçamento da Excelsior, que o valor que seria 

gasto para repor os amortecedores, retirados pelo réu, seria de R$ 587,20 

(fl. 10). Assim, o autor faz jus à devolução do valor pago a maior do... que 

o contratado (R$ 370,00), em razão dos serviços que não foram 

realizados (geometria e troca das bieletas), bem como ao pagamento da 

quantia referente aos amortecedores retirados (R$ 587,20). Por se tratar 

de mero descumprimento contratual, os danos morais só são gerados de 

forma excepcional. No caso, não há qualquer elemento que configure 

situação de abalo moral e psicológico da parte autora. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005168042, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, 

Julgado em 08/07/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005168042 RS, 

Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 08/07/2015, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/07/2015) (destaquei) Pelo o exposto, OPINO pelo rejeição da preliminar 

aventada pela reclamada e no mérito OPINO pelo julgamento parcialmente 

PROCEDENTE do pedido inicial para condenar a parte requerida, ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao autor, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em dobro, cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça 

(a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do 

evento danoso.). No mesmo passo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-32.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA SANCHES GEROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUÉ PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000208-32.2017.8.11.0052. REQUERENTE: SILVIA CRISTINA SANCHES 

GEROLIM REQUERIDO: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Alegam a 

Reclamante em sua petição inicial que vendeu motocicleta HONDA/NXR150 

BROS KS, ano 06/06, cor azul, placa KAL-5564, Salto do Céu/MT, chassi 

9C2KD03206R008961, RENAVAM 00881895067, desde o ano de 2006 

porém até a presente data não foi transferido a titularidade do automóvel. 
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Afirma que forneceu os documentos necessário para a transferência de 

titularidade do automóvel, porém a reclamada não procedeu com sua 

obrigação. Argumentam os Reclamantes que a Reclamada não cumpriu 

com o acordado, permanecendo o veículo até a presente data em nome da 

Reclamante, lhe causando prejuízos, com inclusão do nome como 

devedora perante a SEFAZ/MT, sendo devidos diversos impostos, o que 

afirma estar lhe causando danos de ordem moral. Alega o reclamante que 

comprou o automóvel, porém somente deveria realizar a transferência 

após a quitação da alienação, contudo, passou por dificuldades 

financeira, vendo o agiu pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e o 

próximo comprador não efetuou a transferência. Analisado o processo e 

os documentos a ele juntados, restou incontroverso que o reclamado 

adquiriu o bem, assim, é de responsabilidade do adquirente do veículo a 

transferência de titularidade, inexistindo justificativa para não ter realizado 

a transferência. Ressalta-se que desde o ano de 2011, a reclamada tenta 

mudar a titularidade da motocicleta conforme se depreende do Boletim de 

Ocorrência juntado no ID. 11101614, se mantendo inerte o reclamado. O 

reclamado ainda afirma que no ato da venda ficou responsável pela 

quitação do bem, e também deixou de fazer, conforme pactuado entre as 

parte. Ressalte-se também que restou incontroverso que até a presente 

data o veículo encontra-se registrado no DETRAN/MT em nome da 

Reclamante, sem qualquer transferência, não tendo a Reclamada se 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II do NCPC. Corroborando: “COMPRA E VENDA DE VÉICULO 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER DANO MORAL CONFIGURADO Compra e venda de veículo sem a 

entrega da documentação de transferência Descumprimento contratual 

Condenação em obrigação de fazer, consistente na entrega ao autor do 

recibo de compra e venda do veículo a ele alienado Dano moral 

configurado diante da omissão de entregar a documentação que gerou 

impedimento do exercício pleno da propriedade do veículo Sentença 

mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00124076220108260010 SP 

0012407-62.2010.8.26.0010, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 

17/09/2014, 11ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 18/09/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela ratificação da liminar e mérito 

OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e o 

faço para: DETERMINAR que seja encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT, 

para que este proceda à transferência do veículo, bem como eventuais 

débitos e multas emitidas a partir do ano de 2006 para o nome da 

Reclamada; DETERMINAR que seja encaminhado OFÍCIO para a SEFAZ/MT 

para que proceda à transferência do veículo, bem como eventuais débitos 

e multas emitidas a partir 2006 para o nome da Reclamada; CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) aos Reclamantes a 

título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pelas partes autoras, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-59.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIMAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000148-59.2017.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE DIMAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório. Decido. DA PRELIMINAR 1) INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO DEVIDO À COMPLEXIDADE Rejeito a preliminar haja vista que, 

pela documentação já acostada, inclusive, com o próprio laudo 

apresentado pelo reclamado, não há necessidade de produzir mais 

provas, muito menos, prova técnica, razão pela qual não há complexidade 

que enseje a supressão da competência do juizado especial. MÉRITO 

Alega o reclamante que adquiriu um veiculo financiado pelo banco 

reclamado, porém lhe foi cobrado Taxa de Retorno (TR), Taxa de Abertura 

de Crédito (TAC) e cobrança de boleto. A fixação de tarifas 

administrativas em contrato de financiamento é prática legal, desde que 

elas sejam pactuadas em contrato e em consonância com a 

regulamentação do Banco Central. Nesse sentido vem decidindo a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A rigor entende a 

corte Superior que a prática não violaria os artigos 46 e 51 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), ao transferir para o cliente custos próprios 

da atividade bancária, pois a cobrança deve ser considerada legal, desde 

que pactuada em contrato, o que possibilita que o consumidor esteja 

plenamente informado sobre sua existência. Este entendimento atinge 

todos os tipos de concessão de crédito bancário ou financeiro e envolve 

taxas com diferentes denominações, como taxas para abertura de 

cadastro (TAC), emissão de carnês (TEC) ou análise de crédito. Ainda, de 

acordo com o entendimento da Segunda Seção, é possível a revisão pelo 

Judiciário, a pedido do consumidor, se comprovado que a cobrança é 

exagerada, em confronto com os parâmetros de mercado, ou causa 

desequilíbrio na relação contratual, o que, todavia, não decorre do caso 

que estabeleceu o valor compatível com o do mercado. Por derradeiro, 

convém ressaltar e, novamente destacar, que a prática não viola o CDC, 

desde que seja explicitado o valor dos custos administrativos nos 

contratos de conta corrente, financiamento e outros. Se esses custos 

estiverem mencionados de forma expressa e discriminada no contrato, ao 

invés de serem embutidos na taxa de juros, isso possibilitará que o 

consumidor os conheça e tenha melhores condições de negociar. Embutir, 

por outro lado, todos os custos administrativos do financiamento na taxa 

de juros, não atende aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, 

o que, entretanto, não ocorreu no contrato, aliás, o reclamado informou de 

forma clara e inequívoca a cobrança da taxa de modo que, pelo valor 

acertado, não fugiu dos parâmetros do mercado. Quanto a cobrança do 

pagamento de tarifa de boleto bancário, também é licita a cobrança desde 

que prevista em contrato e desde que tenha sido uma opção do 

consumidor, assim não há que se falar em abusividade na cobrança. Ante 

o exposto, OPINO pela rejeição da preliminar e por tudo mais que dos 

autos consta julgo IMPROCEDENTE o pedido do reclamante em face da 

reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-82.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do depósito/pagamento informado. 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:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MENDES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos etc., De acordo com o artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Desse 

modo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos 

documentos ao autor. Expeça-se ALVARÁ do valor bloqueado, bem como 

a CERTIDÃO DE CRÉDITO do valor remanescente, a ser retirada pela parte 

exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. Sem custas e 

honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa.

Comarca de Rosário Oeste

Comarca de Rosário Oeste

Edital

EDITAL Nº 011/2018/DF

* O Edital n° 011/2018/DF - referente às inscrições deferidas e indeferidas 

ao Processo Seletivo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível 

Médio da Comarca de Rosário Oeste - encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74845 Nr: 2258-11.2017.811.0032

 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: JOANITA DE ALMEIDA LIMA, ADEVANI ANTONIO DE 

LIMA, Odenil José de Lima, Laudiceia Maria de Lima , LUCELIA MARIA DE 

LIMA, ADAIR JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Eduino José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando o domicílio do autor da herança, imperiosa a 

intimação do Município de Jangada, por meio de seu representante legal, 

para que informe se tem interesse nos processo.

Por seu turno, corroborando com o pleito do Estado de Mato Grosso e do 

Ministério Público, DEFIRO o pedido de busca pelos sistemas BacenJud e 

Renajud, a fim de localizar eventuais bens do espólio que possam ter sido 

ocultados pelo inventariante, razão pela qual DETERMINO a intimação da 

parte autora para que informe nos autos o CPF do de cujus a fim de 

viabilizar a consulta.

Ademais, intime-se o inventariante para que traga aos autos certidões 

negativas de débito obtidas junto à SEFAZ-MT e PGE-MT.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73354 Nr: 1586-03.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Bigliardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão do Acréscimo de 25% Sobre o Valor 

do Benefício, ajuizada por LAURO BIGLIARDI, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelos fatos e fundamentos 

descritos na inicial, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos 

para a concessão do referido benefício previdenciário.

À vista de tudo que consta dos autos, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, 

CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 

1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 (e-mail: 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.

Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Silva Pinheiro - 

OAB:17573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17.573, Givanildo Gomes - 

OAB:12635, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT, João Otoniel de 

Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Certificio que a fim de impulsionamento do feito, e Nos termos da 

legislação vigente e Provimento n° 52/2007-CGJ, e Nos termos do art. 479 

do C.P.P, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerida da juntada da midia apresentada pela Promotora de Justiça de 

Fls. 1975.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83301 Nr: 2561-88.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->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): Rodrigo Pedro Ronsani, Juraci Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:OAB/MT 7.133, Vinícius Pereira Muller - OAB:18308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

14,00(quatorze reais), referente ao cumprimento do mandado no Bairro 

Alto, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83300 Nr: 2560-06.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. Armazens Gerais LTDA, José Armando 

Barbosa Mota, Thais Bergo Duarte Barbosa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:, Marcia Carvalho Ferreira de Souza - OAB:, Wesson Alves de 

Martins e Pinheiro - OAB:

 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$ 

1.825,00(hum mil, oitocentos e vinte e cinco reais), referente ao 

cumprimento do mandado na localidade de Coqueiro - Distrito Bauxi- 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 69167 Nr: 2356-30.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida nos autos, DESIGNO audiência de 

conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito 

a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 27 de SETEMBRO de 2018, às 

13:00 horas, Neste processo.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 1256-40.2017.811.0053

 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: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FRANCISCO PEREIRA, MÁRCIA, 

WILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - OAB:9.053

 Intimação da parte requerida para ciência da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 13/09/2018 às 13h30min conforme a 

decisão ref: 58.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32883 Nr: 748-75.2009.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. REPRESENTAÇÕES LTDA., SILVIO 

TADEU RAMOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. G. REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ: 

01710498000149 e atualmente em local incerto e não sabido SILVIO 

TADEU RAMOS RIBEIRO, Cpf: 82795304872, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Fazenda Nacional entrou com uma ação de 

Execução Fiscal em face de S. G. Representações Ltda.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Defiro o pedido de fls. 154.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, FLÁVIA ALESSANDRA 

BATISTA DO NASCIMENTO, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 10 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85783 Nr: 708-78.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMIÃO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antônio do 

Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 1256-40.2017.811.0053

 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: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FRANCISCO PEREIRA, MÁRCIA, 

WILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - OAB:9.053

 DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE dos autores no imóvel descrito na inicial. EXPEÇA-SE mandado de 

reintegração de posse, sobre as FAZENDAS AMPARO I II e III, de 

matrículas sob nº 3425, n.º 6153 e n.º 6154, todas do Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT. OFICIE-SE ao Comitê 

Estadual De Acompanhamento De Conflitos Agrários, encaminhando cópia 

do mandado de reintegração de posse, para, caso queira, no prazo de 15 

dias, prestar informações.CITEM-SE os réus e aqueles que forem 

encontrados no imóvel para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 564, do CPC/2015 e INTIME-OS da 

presente decisão. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus não 

encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC/2015, 

com prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de 

processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas 

economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1º, 

do CPC/2015.Dê ciência ao Ministério Público desta decisão.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDA DE ALMEIDA BARBOSA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84817 Nr: 79-49.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TEIXEIRA DE SANTANA, RICARDO 

GIUFRIDA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, IURI SEROR CUIABANO - OAB:10838 - MT, WAGNER 

PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 AUTOS Nº 79-49.2018.811.0039.

CÓDIGO 84817.

Vistos.

Defiro conforme requerido sendo que redesigno AUDIÊNCIA PARA 

INTERROGATÓRIO dos réus, outrora designada, para o dia 15 de agosto 

de 2018, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos).

Notifique-se o Ministério Público.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100397 Nr: 1858-53.2017.811.0078

 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: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, HMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PARANHA DA SILVA - 

OAB:7609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda o Senhor Gestor Judiciario o cadastramento dos 

advogados da parte autora, sob pena de nulidade dos atos.

Em consonância com o Parecer Ministerial acostado à ref. 10, INDEFIRO a 

reinclusão do avó parterno no polo passivo da Ação, uma vez que o 

mesmo somente pode ser responsabilizado a arcar com o encargo 

alimentar, quando restar evidenciado que o devedor principal não esteja 

em condições de suportar totalmente a obrigação, conforme dispõe o 

artigo 1696 do Código Civil, o que não restou comprovado no caso em 

testilha.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que no prazo improrrogável de 

15(quinze) dias informe o atual endereço do requerido, para que proceda 

a sua citação, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Certificado o decurso do prazo, e aportando nos autos novo endereço, 

proceda a secretaria a citação do requerido nos moldes do despacho 

inicial, designando audiência de conciliação para solução do conflito.

Caso não sobrevenha o novo endereço, e nada seja manifestado, tornem 

os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95577 Nr: 2827-05.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLANDE MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL em 

face de ERLANDE MARTINS PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram os documentos necessários a propositura da 

presente execução.

Petição acostada na referência 09 pelo advogado do exequente 

informando a quitação do débito, requerendo, assim, a extinção da 

execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação conforme petição 

acostada na referência 09, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil/2015.

Condeno o executado em custas e taxas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, ante a citação comprovada à ref. 08.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95609 Nr: 2856-55.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA CRISTINA VIEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL em 

face de MARCIA CRISTINA VIEIRA CAMPOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos necessários a propositura da 

presente execução.

Petição acostada na referência 09 pelo advogado do exequente 

informando a quitação do débito, requerendo, assim, a extinção da 

execução.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação conforme petição 

acostada na referência 09, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil/2015.

Deixo de condenar a executada em custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência por não ter ocorrido a citação da executada, 

logo, não houve a triangulação processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-88.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA TABORDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000352-88.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ISABEL CRISTINA TABORDA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação ajuizada por ISABEL CRISTINA TABORDA em face de 

UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.. A 

requerente alega ter entrado em contato com o estabelecimento de ensino 

para negociar as mensalidades em atraso, obtendo o acordo para 

pagamento em 12 prestações de R$ 132,02, com primeiro vencimento em 

05/06/2018. Afirma ter realizado o pagamento da primeira parcela em 

28/06/2018, mas seu nome foi indevidamente mantido nos cadastros de 

inadimplentes. Os documentos juntados aos autos – em especial o 

constante do ID 14682808 -, em juízo de cognição sumária, são aptos à 

pretensão deduzida, demonstrando, ao menos neste limiar perfunctório, 

inexistir motivo para a manutenção do nome da autora em tal cadastro. 

Quanto ao risco de prejuízo à parte Requerente, este é patente na medida 

em que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes, seja por 

meio de protesto de título, seja por constar dos órgãos de proteção ao 

crédito, implica imediata restrição comercial do negativado, razão porque, 

enquanto pendente a discussão em torno de determinado débito apontado 

pelo credor, deve-se manter positiva a ficha cadastral do devedor, sob 

pena de prejuízos irreparáveis. Ante o exposto, CONCEDO a medida 

liminar para o fim de determinar a exclusão da negativação dos dados da 

parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que 

concerne aos débitos discutidos nestes autos, até ulterior decisão judicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Consigno que a própria parte 

Requerente poderá diligenciar junto aos órgãos de proteção ao crédito, a 

fim de agilizar o cumprimento desta ordem judicial. INTIMEM-SE as partes 

acerca do necessário cumprimento da ordem judicial, bem como para 

comparecerem à audiência de conciliação designada (24/09/2018, às 

15:20), fazendo-se as advertências contidas no § 1º do art. 18 da Lei 

9.099/95, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. FRISA-SE 

QUE NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO SE FAZ NECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO CONTÍNUO, 

ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA PRODUÇÃO DE 

PROVAS. CITE-SE a reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar contestação, com as advertências de eventual revelia. P.I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às 

providências. SAPEZAL, 13 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-69.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA CASARAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MORAES DIAS (REQUERIDO)

DANIELA APARECIDA STORER DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000168-69.2017.8.11.0078. REQUERENTE: IMOBILIARIA CASARAO LTDA 

- ME REQUERIDO: FRANCISCO MORAES DIAS, DANIELA APARECIDA 

STORER DIAS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que apenas 

houve a citação e intimação para comparecimento à audiência de 

conciliação da correquerida Daniela, a qual não compareceu à solenidade 

e não justificou sua ausência. Assim, com relação a ela é de rigor a 

decretação de sua revelia. Contudo, com relação ao requerido Francisco 

não é possível o mesmo desfecho, pois apesar de se tratar de 

cônjuges,ma citação de um não caracteriza o conhecimento da ação do 

outro. Portanto, designe-se nova audiência de conciliação, de acordo com 

a pauta do Conciliador credenciado e expeça-se mandado de citação para 

o correquerido Francisco Moraes Dias,fazendo-se as advertências 

contidas no § 1º do art. 18 da Lei 9.099/95, bem como dos Enunciados 20, 

53 e 78 do FONAJE. FRISA-SE QUE NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE 

ACORDO SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E 

IMPUGNAR EM PRAZO CONTÍNUO, ARGUINDO AS PARTES SOBRE O 

INTERESSE OU NÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. SAPEZAL, 13 de 

agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-48.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGO FRANCO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010049-48.2017.8.11.0078. REQUERENTE: TIAGO RODRIGO FRANCO 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Recebo o petitório 

acostado no ID. 12232810 como cumprimento de sentença, eis que 

atendidos os requisitos legais. Na forma do artigo 513, §2º, I, do CPC, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor pleiteado. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, cientifique-se o executado de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do especificado, o débito será 

acrescido de multa de 10%. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, intime-se o exequente para manifestação no prazo de 5 dias. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe. 

Às providências. SAPEZAL, 13 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 14/2018/DF
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* O Edital n° 14/2018/DF - referente ao gabarito preliminar da prova de 

múltipla escolha realizada no dia 12 de agosto, em conformidade com o 

edital 006/2018/DF - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 854-98.2015.811.0094

 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: Luis Roberto Jorge, Sônia Maria Ferro Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Empreendimentos e Administração S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MORETZSOHN DE 

CASTRO - OAB:44423

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 292, a 

seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte requerida não 

recebeu intimação: " Vistos em correição. – DETERMINO que a Secretaria 

da Vara, em cumprimento aos itens I e II da decisão de fls. 242, 

CERTIFIQUE nos autos o cumprimento das determinações que emanam da 

decisão e fls. 130/131, bem como, o resultado das citações/intimações 

determinadas por este juízo, além da tempestividade das manifestações 

dos intimados, providenciando as expedições necessárias e, certificando 

eventual decurso do prazo de manifestação dos interessados, das 

Fazendas ou dos confinantes, tal como também pleiteado às fls. 290/291; II 

– Não havendo intimação da Fazenda Pública Estadual, fica desde já 

DETERMINADO o cumprimento de aludida providência, na forma da decisão 

de fls. 130; III – Sem prejuízo das providências alhures, antes de deliberar 

o pedido de inclusão de terceiro no pólo passivo da demanda, INTIME-SE a 

parte requerida para que, ciente do pedido de fls. 246/247, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o aditamento 

foi pleiteado após a citação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22698 Nr: 653-43.2014.811.0094

 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: NAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.49, via 

malote digital, para a Comarca de MARECHAL CANDIDO RONDON-PR. 

Código de rastreabilidade: 81120183574386

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25724 Nr: 742-95.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. K. Indústria e Comércio de Madeiras LTDA - 

EPP, Jose Roque Vieira, Francisco Battisti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.43, via 

malote digital, para a Comarca de FONTOURA XAVIER - RS. Código de 

rastreabilidade: 81120183574498

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22214 Nr: 303-55.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperverde - Cooperativa Agropecuária e Industrial 

Vale do Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Leonardo Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-B, Rafael Barion de Paula - OAB:MT/11.063-B, 

Rodrigo de Freitas Sartori - OAB:MT/15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 260, via 

malote digital, para a Comarca de LAGUNA CARAPÃ/MS. Código de 

rastreabilidade: 81120183574568

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12039 Nr: 39-09.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados - PCG Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11103 Nr: 725-69.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cumaru Madeiras Beneficiadas Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Quessada Milan - 

OAB:MT/7.131

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.258, via 

malote digital, para a Comarca de CUIABA/MT.Código de rastreabilidade: 

81120183574603

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7936 Nr: 185-26.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudi Oliveira, José Claudi Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CLAUDI OLIVEIRA, CNPJ: 

02112305000110 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ CLAUDI 

OLIVEIRA, Cpf: 65684478972, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificados, ACERCA 

DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS, cientificando-os do prazo de 30 

(trinta) dias para, querendo, opor embargos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de execução fiscal em que o 

executado foi citado por edital e, nada manifestou, sendo efetivada a 

restrição via sistema RENAJUD.Aportou pedido de penhora do respectivo 

bem móvel, bem como da intimação via edital do executado. É o relato. Pelo 
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andamento processual, chamo o feito à ordem para saneamento de 

irregularidades. Estando em ordem a petição inicial, o juiz irá determinar a 

citação do executado. O despacho que ordena a citação interrompe a 

prescrição do crédito fiscal, seja em razão do art. 174, I, do CTN (quando 

a dívida for tributária), seja em virtude do disposto no art. 202, I, do Código 

Civil (quando se tratar de dívida não tributária).Ordenada à citação do 

executado, deverá ser realizada. preferencialmente, pelos correios com 

aviso de recebimento, podendo, contudo, a Fazenda Pública requerer que 

seja realizada por outra forma.Frustradas as tentativas para citação do 

executado, deve-se determinar a realização da citação por edital.Se o 

executado, citado por edital, não comparece, nem paga, nem se manifesta, 

deve o juiz lhe nomear curador especial, mercê do disposto no art.72, II, do 

CPC, que se aplica ao processo de execução, segundo consagrado no 

enunciado 196 da Súmula do ST: "Ao executado que, citado por edital ou 

por hora certa. permanecer revel, será nomeado curador especial, com 

legitimidade para apresentação de embargos”. Tal regra aplica-se à 

execução fiscal, cumprindo ao juiz, sob pena de invalidade dos atos 

processuais, nomear curador especial para o executado que, citado por 

edital, não comparece nem se manifesta nos autos.Destarte, nomeio como 

curador especial ao executado citado por edital Dr. Magaiver Baesso dos 

Santos, para que proceda à defesa do executado.No mais, tendo em vista 

que a nomeação de curador especial não induz à suspensão do processo 

e, já tendo sido efetivada a restrição do bem móvel, expeça-se carta de 

intimação da penhora no endereço indicado em fl. 75, bem como, ao 

mesmo tempo, intimação da penhora via edital. Na mesma oportunidade, 

expeça=se mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens 

constritos no endereço indicado em fl. 75, ficando como fiel depositário a 

pessoa indicada na petição de fl 75.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 08 de agosto de 2018

Rafael Depra Panichella Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31079 Nr: 566-48.2018.811.0094

 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: LGdS, VdOLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBR, VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.90, via 

malote digital, para a Comarca de SInop/MT.Código de rastreabilidade: 

81120183574829.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11856 Nr: 595-45.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lesmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.151, via 

malote digital, para a Comarca de Sorriso /MT.Código de rastreabilidade: 

81120183574762.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 608-02.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALMEIDA BORGES - 

OAB:52124

 Processo n°: 608-02.2011.811.0108 (Código 26004)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Francisco Alves de Lima

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Primeiramente, certifique-se quanto ao retorno da missiva para citação do 

acusado, bem como a intimação da audiência de instrução.

Ademais, defiro o requerimento de f. 182, a fim de que seja expedida carta 

precatória para o juízo de Perolândia/GO, objetivando o interrogatório do 

acusado, haja vista que naquele juízo reside a família do custodiado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62829 Nr: 918-61.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 918-61.2018.811.0108 (Código 62829)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Ronaldo Waington de Oliveira

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da manifestação ministerial inclusa (f.121-123), 

postulando pela redesignação da audiência, ante o gozo de suas férias 

regulamentares, postergo o ato para a data de 13 de setembro de 2018, 

às 15h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63983 Nr: 1660-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...)Nesse sentido, havendo lastro probatório idôneo a denotar a 

existência do fumus comissi delicti, é de rigor o recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal, até como garantia ao 

acusado de exercício das garantias constitucionais derivadas do princípio 

do due process of law.Ressalto que o recebimento, cujo despacho 

contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), 

não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo 

evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido 

processo legal.Cite-se pessoalmente o acusado, com observância das 

formalidades legais.Requisite-se, com urgência, o laudo pericial 

definitivo.Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 27 

de setembro de 2018, às 15h30min. (Lei nº 11.343/2006, art. 

56).Procedam-se às comunicações pertinentes, nos termos do item 7.5.1, 

IV, da CNGC.Intime-se o Ministério Público, o mandatário legal e as 

testemunhas arroladas.Defiro os requerimentos formulados na cota 

ministerial, em especial a solicitação dos antecedentes criminais do réu 
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junto à Superintendência da Polícia Federal e ao Instituto de Identificação 

d o  E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o . I n t i m e - s e .  N o t i f i q u e - s e . 

Requisite-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde 

p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63472 Nr: 1328-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANE FRANCHESCA 

MONTEIRO - OAB:MT/24.393

 Processo n°: 1328-22.2018.811.0108 (Código 63472)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Daniel Santos da Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Daniel Santos da Silva, pela suposta prática do delito previsto no artigo 

157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do CP.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa, 

apresentada por causídica nomeada, restringiu-se apenas a afirmar que 

os fatos não ocorreram da forma narrada na denúncia, reservando-se ao 

direito de se defender em ocasião oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 27 de setembro de 2018, às 

14h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas em comum pela 

Acusação e pela Defesa.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, dos acusados e da 

Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 1925-88.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAL PRA, MICHEL DAL PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 VISTOS.

Conforme se observa do pedido inicial, a embargante, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas 

de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da gratuidade 

de justiça.

Pois bem. De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios.

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se a embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (Art. 219, NCPC), completar a inicial, juntando documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada (declaração imposto de renda 

entre outros documentos), com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC.

No mesmo prazo, nos termos do artigo 914, §1º, do NCPC, deverá o 

embargante instruir o feito com cópias das peças processuais relevantes, 

sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tapurah/MT,10 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito

 Em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64401 Nr: 1919-81.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS HOFFMANN & CIA LTDA ME, Elias 

Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação monitória interposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro 

Verde em face de Elias Hoffmann e Cia Ltda-Me e outro, pretendendo 

constituir em título executivo no valor de R$16.437,07 (dezesseis mil 

quatrocentos e trinta e sete reais), cujo valor.

Inexistindo força executiva em cheque prescrito e, doutro lado, existindo 

prova robusta do montante devido, mostra-se perfeitamente adequada a 

utilização da monitória, nos moldes do art. 700, do CPC, razão porque 

recebo a petição inicial, posto que preenchidos os requisitos legais (art. 

319, CPC).

Saliento, outrossim, que a nova sistemática do diploma processual vigente 

trouxe como um dos seus vetores principiológicos a busca por uma 

solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de 

transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação monitória 

conservou sua condição de procedimento especial, razão porque, 

refluindo do posicionamento firmado anteriormente, por ter a monitoria 

finalidade injuntiva (formação de um título executivo judicial sem a 

necessidade de contraditório prévio e, consequentemente, sem a prévia 

designação de audiência de conciliação/mediação), entendo ser 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito.

Cite-se o requerido para opor embargos à monitória, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art. 701, §1º, CPC.

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.

Às providências.

Tapurah/MT, 10 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 2931-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 
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Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, julgo procedentes os embargos de declaração, a fim de 

declarar a omissão apontada, contudo, indefiro o requerimento de penhora 

online (Bacen Jud) de ativos financeiros do executado, antes da regular 

citação. Contudo, após o integral cumprimento da determinação de f. 

34-35, e, diante da inércia da parte devedora em pagar ou garantir a dívida 

em discussão, nos termos do artigo 835, I do CPC/2015, defiro desde já o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação dos devedores.Frustrada 

a tentativa de penhora online, intime-se o exequente para postular o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do 

Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de agosto de 2018.Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58779 Nr: 1583-14.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdAF, ZENI SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1583-14.2017.811.0108 (Código 58779)

Exequente: Ana Flavia de Almeida Freitas

 Executado: Valmir Jose de Freitas

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Primeiramente, considerando a nomeação de causídica para patrocinar a 

defesa técnica do executado e, diante da dificuldade de contato, 

determino a intimação do devedor para que promova o contato com a 

mandatária legal, com observância da petição inclusa (f.26).

Dando seguimento ao feito, em atenção ao pedido formulado pela parte 

exequente, e, em consonância com o parecer ministerial, considerando 

que até o momento não foi adimplida a obrigação exequenda, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado Valmir Jose de Freitas, pelo prazo de 30 

(trinta) dias ou até que efetue o pagamento das três últimas parcelas 

vencidas durante o curso do feito.

Intime-se a parte exequente para que apresente a atualização do débito 

exequendo.

Expeça-se mandado de prisão civil, observando que o executado deverá 

permanecer separado dos presos comuns.

Ademais, quanto ao saldo remanescente, determino seja promovida 

penhora de bens do executado, bem como, sem prejuízo, nos termos do 

art. 528, §3º, do CPC, oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e 

SERASA) remetendo certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo para que sejam promovidas as anotações pertinentes.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 06 de agosto de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 2933-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ANDRE 

HENRIQUE GALVAN, GIOVANA PICCINI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, julgo procedentes os embargos de declaração, a fim de 

declarar a omissão apontada, contudo, indefiro o requerimento de penhora 

online (Bacen Jud) de ativos financeiros do executado, antes da regular 

citação. Contudo, após o integral cumprimento da determinação de f. 

34-35, e, diante da inércia da parte devedora em pagar ou garantir a dívida 

em discussão, nos termos do artigo 835, I do CPC/2015, defiro desde já o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação dos devedores.Frustrada 

a tentativa de penhora online, intime-se o exequente para postular o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do 

Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de agosto de 2018.Gleidson de Oliveira 

Grisoste BarbosaJuiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64549 Nr: 1994-23.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE DE ALMEIDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, DEFIRO liminarmente a pretensão requestada, 

fazendo-o com base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), a fim de 

que seja garantido à paciente todas as diligências necessárias à 

realização do procedimento de ressonância magnética, a fim de que seja 

analisada a necessidade da realização de procedimento cirúrgico, no 

prazo de 30 dias.A fim de dar eficácia ao provimento, fixo multa diária em 

caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 1.000 (mil 

reais), conforme dispõe o artigo 537 do NCPC.Cite-se o requerido na 

pessoa do Procurador-Geral para, querendo e no prazo legal, apresentar 

defesa, indicando as provas que pretende produzir.Defiro os benefícios 

ao Sr. Oficial de Justiça do art. 212, do CPC. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

servindo a presente como mandado/ofício/carta precatória, pelo adiantado 

da hora. Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de agosto de 

2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSAJuiz de Direito 

cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 1835-80.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARRAGAN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BOLSONI - OAB:PR/44531

 Processo n°: 1835-80.2018.811.0108 (Código 64253)

Auto: Ministério Público - PR

Réu: Antônio Barragan Filho.

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, DESIGNO audiência de 

instrução para a oitiva do interrogatório do réu Antônio Barragan Filho, 

para a data de 25 de outubro de 2018, às 13h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato.

Intime-se o Ministério Público.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado/alvará.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 1781-17.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO & ARAGÃO LTDA ME, Eloiza Coser, 

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, ALINE PATRICIA ARAGÃO, 

ELISANGELA BORGES ARAGÃO, ANDRESSA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1781-17.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64173

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Cite-se o (a) (s) executado (a) (s), nos termos dispostos no artigo 8°, da 

Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, o (a) (s) executado (a) (s) poderá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da penhora, oferecer 

embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 

6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 212, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos procuração.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64583 Nr: 838-69.2018.811.0085

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACERDIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS, MFS, FDLMS, MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

PARTE AUTORA acerca do dispositivo da decisão de fls. 35, abaixo 

transcrito, para manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão: “.... Nesse contexto, uma vez que a presente tutela cautelar 

antecedente mediante arresto objetiva assegurar futura execução, faz-se 

necessário que a ação venha instruída com o documento original. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a Cédula de Produto Rural original, sob pena de 

extinção. Intime-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56933 Nr: 1233-66.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMORVAN PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - OAB:20031/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL 

PERIUS - OAB:20.089-0, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO, 

OAB/MT 17493, para que proceda a devolução dos mesmos na secretaria 

do Fórum desta Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36415 Nr: 381-52.2009.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMORVAN PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO, 

OAB/MT 17493, para que proceda a devolução dos mesmos na secretaria 

do Fórum desta Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 501-66.2007.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMORVAN PINTO, ELIZANGELA PINTO, EGUIVAN 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ALEXSANDRO MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO 

ORLI MACEDO MELO - OAB:20031/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL 

PERIUS - OAB:20.089-0, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO, 

OAB/MT 17493, para que proceda a devolução dos mesmos na secretaria 

do Fórum desta Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 1008-95.2005.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO, 

OAB/MT 17493, para que proceda a devolução dos mesmos na secretaria 

do Fórum desta Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32341 Nr: 1007-13.2005.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20031/O -MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO, 

OAB/MT 17493, para que proceda a devolução dos mesmos na secretaria 

do Fórum desta Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 554-18.2005.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO, EGUIVAN PINTO, 

ELIZANGELA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO, 

OAB/MT 17493, para que proceda a devolução dos mesmos na secretaria 

do Fórum desta Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31588 Nr: 268-40.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B - MT, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

LUCIANA DE BONA - OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO, 

OAB/MT 17493, para que proceda a devolução dos mesmos na secretaria 

do Fórum desta Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58965 Nr: 49663-39.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hantunes Rafael Neto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação, eis que tempestivo.

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269, honorários advocatícios referentes à fase recursal 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018.

 Abra-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23690 Nr: 297-80.2006.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Edison Oliveira de Souza Junior - 

OAB:18255/B/MT

 Vistos, etc.

Acolho os pedidos retro e destituo os advogados dativos nomeados nos 

autos.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para 

a defesa do réu RONY FERNANDES LEITE.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64949 Nr: 853-62.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GLRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- ALTERE-SE O REGISTRO E AUTUAÇÃO para constar as partes como 

Querelante e Querelado.

2- Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, "a queixa poderá 

ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do 
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instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato 

criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências 

que devem ser previamente requeridas no juízo criminal".

Analisando os autos, verifico que o instrumento de mandato (Fls. 13) é 

genérico e não faz menção ao fato criminoso.

Dessa forma, para evitar futura arguição de nulidade, determino a 

intimação da advogada da querelante para, no prazo de 10 dias, juntar aos 

autos procuração específica, na forma do art. 44 do CPP.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12956 Nr: 48-64.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10476

 INTIMAR a advogada do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 155, bem como do cálculo de fls. 

156.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116413 Nr: 1374-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ludisney Rodrigues de Sousa, Maria Gisele rodrigues 

de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Santana Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA DE SÁ 

PEREIRA - OAB:21001-A/PA

 INTIMAÇÃO da Dra. Maria Cristina de Sá Pereira, para que justifique, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a sua ausência ao ato, sob pena 

de revogação da nomeação e comunicação à OAB/M7, para apuração de 

eventual falta funcional, conforme decisão proferida em 02/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41641 Nr: 50-92.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI TEREZINHA BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:MT-6071-A, RENAN GARCIA BRUSCAGIN - OAB:20665/O, 

RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:204856/SP, SIMONE BESOLD - 

OAB:MT/17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca do AR devolvido de fls. 175V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69207 Nr: 634-86.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNAU APARECIDO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65404 Nr: 960-51.2006.811.0102

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca do AR devolvido de fls. 185.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

 

  

EDITAL N.14/2018/DF 

 

  

                                                 O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO SALLES 

DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos 

Guimarães do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/7/2017, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas 

físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, formação de Cadastro de Reserva, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.  

  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar 

nas áreas de fisioterapia e psicologia, sendo formação de Cadastro de Reserva para 

Psicólogo e Fisioterapeuta.  

 

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.  

 

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Diego 

Gordon Padilha Ramsay, matrícula 21.235, Técnico Judiciário, Luciana Marques Gobbi 

Rozin, mat. 11.692, Gestora Judiciária do Juizado, Antonio Braz Spolti, mat.9344 

Gestor Administrativo II, Morgana Rita de Castro, mat. 5039, Analista Judiciária e 

Silvana Angela Santana, mat. 7440, para, sob a presidência do primeiro coordenar o 

Processo Seletivo de credenciamento.  

  

 

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. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro, no endereço  
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Praça Rafael de Siqueira, 970, a partir das       13:00 h  às 19:00 h do dia 13/8/2018  a 

31/8/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita 

fora desse período.  

 

3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  

 

3.2. O Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães não se responsabiliza por 

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica ou de outros fatores 

alheios.  

 

3.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 

para credenciamento de profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por 

preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da 

ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal.  

 

 

 

4. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

4. 1. As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso VIII da 

instituição Federal, Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, art. 17, § 5º, da 

Lei n. 11.788/08, § 2º do art. 8º da Lei Complementar n. 04/90, Estatuto dos Servidores 

públicos do Estado de Mato Grosso, art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de 

novembro de 2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho Nacional de Justiça, 

poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas que 

surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.  

 

4.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 4.1, para efeito de reserva de vaga, serão 

considerados pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das 

seguintes categorias, desde que compatíveis com as atribuições desenvolvidas pelo 

credenciado:  

 

4.2.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho das funções.  

4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500 Hz, 1.000 Hz, 

2.000Hz e 3.000 Hz.  

 

4.2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 

no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual 

entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais o 

somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º 

(sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.  
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4.3. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no processo 

seletivo, o candidato pessoa com deficiência deverá, no ato da inscrição:  

 

a) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com as 

atribuições a serem desenvolvidas pelo credenciado, conforme previsto no § 2º, do art. 

40 do Decreto n. 3.298/99, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 

de dezembro de 2004.   

 

4.3.1. A data da emissão do atestado médico referido no subitem 4.3, alínea “a”, deverá 

ser de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data da publicação deste edital.  

 

4.4. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem: 

4.3 implicará no indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga 

para pessoas com deficiência, passando o candidato, automaticamente, a concorrer 

apenas às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital.  

 

4.5. O candidato pessoa com deficiência (PCD) que necessitar de condição especial para 

a realização da prova, deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de 

necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas 

condições propiciadas aos demais candidatos.  

 

4.5.1. O atestado médico terá validade somente para o Processo Seletivo regido por este 

edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse documento.  

 

4.6. O candidato pessoa com deficiência participará do processo seletivo em igualdade 

de condições com os demais candidatos.  

4.7. As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos pessoas com deficiência, 

serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem 

de classificação no processo seletivo.  

 

4.8. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos 

critérios adotados para os demais candidatos.  

 

4.9. O candidato pessoa com deficiência que não realizar a inscrição conforme as 

instruções constantes deste edital terá seu pedido indeferido.  

 

4.10. O indeferimento da inscrição do candidato pessoa com deficiência (PCD) não 

exclui sua participação na lista de ampla concorrência.  

 

 

 

5. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  

 

5.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo, de que trata o 

Provimento 19/2014-CM:  

 

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
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II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  

 

III. Não possuir antecedentes criminais.  

 

IV. Ser bacharel em Fisioterapia e ou Psicologia por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia e ou Psicologia; 

 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

 

6.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir,  

até o dia 31/8/2018, às 19:00 h, no Protocolo Geral do Fórum:  

 

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;   

 

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

 

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;   

 

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais fisioterapeutas;  

 

V – cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais psicólogos;  

 

VI - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;  

 

VII - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do  

candidato, para profissionais fisioterapeutas e Psicólogos;  

 

VIII - atestado de sanidade física e mental;  

 

IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 

neste Provimento (Anexo I);  

 

X - declaração de parentesco (Anexo II);  

 

XI - duas fotografias 3x4 recentes.  

  

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

7.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 

currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo do Foro, sendo a nota 

composta da seguinte forma:  

 

7.1.1. 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.  

 

7.1.2. 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.  
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7.1.3. 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.  

 

7.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 

pontos previstos.  

 

7.1.3.2. 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.  

 

7.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 

neste edital.  

 

7.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 

tiver:  

 

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  

 

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 

Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  

 

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 

subitem 7,1,2;  

 

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 7.1.3 deste 

Edital.  

 

7.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 

condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
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desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores nesse sentido.  

 

7.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 

plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM.  

  

 

8. DO CREDENCIAMENTO  

 

8.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 

termos do Provimento 16/2016/CM, datado de 27/7/2016.  

 

8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 

podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.  

  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

9.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 

especificadas pelo Provimento 16/2016/CM, de 27/7/2016.  

 

9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  

 

  

 

Chapada dos Guimarães/MT, 8 de agosto de 2018. 

 

  

 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR  

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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Anexo  I 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT 

DECLARAÇÃO 

____________________________________________ nacionalidade ___________ 

portador(a) do CPF nº ___________________________________ e RG nº 

__________________________, 

Declaro que tomei  conhecimento do inteiro teor do Edital 14/2018/DF e do Provimento  

16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 

profissionais na área de Fisioterapia e Psicólogo para prestação de serviços não 

Comarca de Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso, que concordo com as 

regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

Chapada dos Guimarães, ________ de ____________ de  2018 

_________________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

MATRÍCULA NOME 

CPF: RG: 

PAI CPF: 

MÃE CPF: 

CÔNJUGE CPF: 

COMARCA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOTAÇÃO 

VINCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR 
(   ) Efetivo ocupante de cargo comissionado         Cargo: 
(   ) Efetivo com função de confiança       Cargo: 
(   ) Cargo em comissão        Cargo: 
(   ) Contrato temporário        Cargo: 
(   ) Requisitado/cedido          Cargo: 
(à disposição, ocupante de cargo em comissão) 
(   ) Estagiário        
(   ) Credenciado     

Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, com Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 

  (    ) SIM       (    ) NÃO 

Nome do Parente Cargo Efetivo Relação de 
Parentesco 

Lotação CNE/FC 

 Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, em 
cumprimento a Súmula Vinculante n° 13, Resolução n° 07/2005, seus Enunciados Administrativos, firmo a 
presente declaração. 

_____________________, ____ de _____________________ de ________. 

_______________________________ 
Assinatura 

Anexo II
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COTRIGUAÇU 

EDITAL N. 03/2018/C.A. 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Dante Rodrigo Aranha 

da Silva, Juiz Substituto e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Cotriguaçu-MT, no uso 

de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 

CONSIDERANDO os termos do Edital n°. 02/2018/C.A, 

que trata de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de 

Psicologia e Fisioterapia para prestação de serviços nesta Comarca de Cotriguaçu-MT. 

CONSIDERANDO que foi efetuada a análise da 

documentação apresentada pelos (as) interessados (as), pela Comissão de Apoio ao Processo 

seletivo mencionados no Edital n°. 02/2018/C.A.  

RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICO a pontuação e classificação do 

referido Teste Seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de Psicologia e 

Fisioterapia, para prestação de serviços nesta Comarca de Cotriguaçu-MT, conforme segue: 

ÁREA DE PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA 

ORDEM/CLASSIFICAÇÃO PONT. CANDIDATO (A) FUNÇÃO 

1° Habilitada 8,25 Andreia Anesi de Quadros Fisioterapeuta 

2° Habilitada – cadastro de 

reserva 

5,05 Danieli Santos Barros Borges Fisioterapeuta 

3° Habilitado – cadastro de 

reserva 

4,05 Gustavo Luiz Borges da Silva Fisioterapeuta 

1° Habilitada 7,75 Grazielle Androvicis Abrunhoza 

Martins 

Psicóloga 

Disponibilizado - 14/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10316 Caderno de Anexos - Página 10 de 15



   
 

 

2° Habilitado – cadastro de 

reserva 

5,05 Anderson Ferreira Oliveira Psicólogo 

Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume para 

conhecimento geral. 

Encaminhe-se cópia ao E. Tribunal de Justiça, que 

providenciará a confecção e publicação dos Atos de Credenciamento no Diário da Justiça 

Eletrônico. 

Cumpra-se. 

                                                                      Cotriguaçu-MT, 13 de agosto de 2018. 

 

Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz substituto e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 

 

EDITAL N. 011/2018/DF 

      

 

O Doutor Ricardo Nicolino de Castro  – Juiz de Direito desta 

Comarca de Rosário Oeste, no uso de suas atribuições legais e, na forma do Edital n. 

014/2012/GSCP, 

1- Torna Pública a relação das INSCRIÇÕES DEFERIDAS e 

INDEFERIDAS ao Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível 

Médio da Comarca de Rosário Oeste-MT, abaixo relacionado: 

2- INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 

Nº 

INSCRIÇÃO. 

NOME 

1.  THIAGO ANZIL DA SILVA  

2.  FERNANDA CAMARGO SAMPAIO  

3.  NATHAN ALMEIDA DA SILVA  

4.  ATAILSON DA SILVA  

5.  AMANDA CAROLYNNE CAAMRGO FERREIRA   

6.  LUIZ HENRIQUE CARVALHO DA SILVA  

7.  RAINARA RITTER DE MORAES  

8.  FELIPE ALVES DA CRUZ  

9.  GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA   

10.  ANNA PAMELLA JACOB DE SOUZA  

11.  JUSSARA BENEDITA DE PINHO  

12.  MARIA CECILIA FERREIRA DA SILVA  

13.  WESLEY DANILO LOUZADO NASCIMENTO  

14.  CLAUDIELLY OJEDA NOLASCO  

15.  BRENDA LEMES ALEXANDRE  

16.  BRENO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES  

17.  ANTHONY COSTA DA SILVA  

18.  ARYADNNE LEMES PEREIRA 

19.  YARA ALENCAR CRUZ 

20.  BRENNO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA  

21.  LARISSA DE ASSIS SILVA 

22.  THAMIRES DA SILVA  

23.  HELOISA JENIFFER SILVA COSTA  

24.  WELLINGTON DA COSTA MORAES 

25.  LEONARDO KLIBBAS PINTO E SILVA 

26.  HIGOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA  

27 DANIEL DE ALMEIDA E SILVA NASCIMENTO  

28 NILTON SANTANA DA SILVA 

29 MILENA CREUZA DA SILVA 

30 NATHALLY KAUÃNNE LEMES DE FIGUEIREDO 

Disponibilizado - 14/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10316 Caderno de Anexos - Página 12 de 15



 

 

31 ADSON PAULA DA SILVA  

32 BRUNA CARLA DE FERITAS SILVA 

33 MAYNE PIRES DAS NEVES  

34 ADRIELLY APARECIDA CONCEIÇÃO DO COUTO  

        35 GABRIELA ALMEIDA DA ROSA 

        36 GISELE MENDES DA CONCEIÇÃO 

        37 RODRIGO MICHELETTI MARIANO  

        38 RAYNE MARQUES PEREIRA 

                         

        NÃO HOUVE NENHUMA INSCRIÇÃO INDEFERIDA 

 

3.  Torna público, que as provas para o Processo Seletivo 

para recrutamento de estagiários Nível Superior do Fórum desta Comarca de Rosário 

Oeste/MT, será realizada no dia 01 Setembro de 2018, às 08:00 horas (horário de 

Mato Grosso), na Escola Estadual Coronel Arthur Borges, situada na Avenida Coronel 

Arthur Borges – Rosário Oeste/MT. 

4. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos 

de antecedência, a fim de evitar transtornos, munidos de caneta esferográfica azul ou 

preta, portanto documento de identificação com foto, original. 

5. A prova terá duração de 03 (três) horas. 

6. Para maiores esclarecimentos, os candidatos deverão 

observar as regras estipuladas no Edital nº 014/2012/GSCP disponível no Diário de 

Justiça Eletrônico nº DJE nº 8.813, de 17/05/2013, no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. (www.tjmt.jus.br).   

7. Fica consignado que os aprovados somente estarão prestando 

estágio, desde que cumpridas às formalidades do Edital 014/2012/GSCP. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no 

Diário da Justiça eletrônico, no átrio do Fórum, Imprensa do TJMT e na emissora de 

Rádio e TV local. Eu, Ceila Consuelo Carvalho Martins, digitei. 

 

Rosário Oeste/MT, 13 de gosto de 2018. 

 

      

                                                   RICARDO NICOLINO DE CASTRO   

                                                Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÃ  

III PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE 

NÍVEL MÉDIO NA COMARCA DE TABAPORÃ 

EDITAL N. 014/2018/DF 

O MM JUZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE TABAPORÃ, DR. RAFAEL DEPRA PANICHELLA,  no uso de suas 

atribuições legais, torna público o gabarito preliminar da prova de múltipla escolha 

realizada no dia 12 de agosto de 2018, em conformidade com o edital 006/2018/DF, 

disponibilizado em 10/05/2018. 

 

 

1 D  21 B 

2 B 22 A 

3 A 23 D 

4 D 24 D 

5 B 25 B 

6 D 26 B 

7 C 27 C 

8 B 28 C 

9 B 29 D 

10 A 30 B 

11 B 31 C 

12 B 32 D 

13 A 33 B 

14 A 34 A 

15 D 35 C 

16 C 36 B 

17 C 37 A 

18 A 38 D 

19 D 39 A 

20 C 40 B 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1- O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito preliminar da 

prova deverá apresentá-lo por escrito no protocolo do Fórum da Comarca de 

Tabaporã e/ou no endereço eletrônico tabapora@tjmt.jus.br, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis subsequentes à publicação do presente edital. 

 

2- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos 

pela Comissão de Apoio ao processo seletivo para recrutamento de estagiários. 
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3- Se do exame do recurso resultar anulação de questão, o gabarito preliminar será 

alterado e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial, sendo que a 

pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente 

de terem recorrido. 

 

4- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 

e/ou de gabarito oficial definitivo. 

 

 

 

Tabaporã - MT, 13 de agosto de 2018. 

 

 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO  

 

Disponibilizado - 14/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10316 Caderno de Anexos - Página 15 de 15


	MATRÍCULA: 
	NOME: 
	CPF: 
	RG: 
	PAI: 
	CPF_2: 
	MÃE: 
	CPF_3: 
	CÔNJUGE: 
	CPF_4: 
	COMARCATRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
	LOTAÇÃO: 
	Vículo funcional do servidor: Off
	Cargo1: 
	Cargo2: 
	Cargo3: 
	Cargo4: 
	Cargo5: 
	Possui conjuge: Sim
	Nome do ParenteRow1: 
	Cargo EfetivoRow1: 
	Relação de ParentescoRow1: 
	LotaçãoRow1: 
	CNEFCRow1: 
	Nome do ParenteRow2: 
	Cargo EfetivoRow2: 
	Relação de ParentescoRow2: 
	LotaçãoRow2: 
	CNEFCRow2: 
	Nome do ParenteRow3: 
	Cargo EfetivoRow3: 
	Relação de ParentescoRow3: 
	LotaçãoRow3: 
	CNEFCRow3: 
	Nome do ParenteRow4: 
	Cargo EfetivoRow4: 
	Relação de ParentescoRow4: 
	LotaçãoRow4: 
	CNEFCRow4: 
	undefined: 
	de: 
	de_2: 
	undefined_2: 
	Assinatura: 
		2018-08-14T09:22:52-0400
	MATHEUS HENRIQUE FREIRE DE AMORIM:32902




